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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 พ.ศ. 2555)
ปรัชญา

สรางบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเปนไท รูจักพัฒนาตน เทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เผชิญวิกฤตของสังคมไดดวยปญญา
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู ทักษะปญญา ทักษะวิเคราะห ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม
จริยธรรม และศักยภาพในการบริหารและพัฒนาเมือง รูจักพัฒนาตนและมีความใฝรูตลอดชีวิต

2. มีบุคลิกภาพของนักบริหาร มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา สามารถวิเคราะหสถานการณ กําหนดทิศทางกล
ยุทธการพัฒนาเมืองและตัดสินใจแกปญหาไดอยางเปนระบบ

3. สามารถจัดการและบูรณาการองคความรูเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาเมืองไดอยางเหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย
จํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 9 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 30 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 48 หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาชีพ 7 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต

1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย
Thai Language  for Communication

3(3-0)

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language  and Culture

3(3-0)
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1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)

Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)

Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)

Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)

Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)
Integrated Problem Solving

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)
Technology and Development

2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 9 หนวยกิต

1500109 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English

3(3-0)

2531001 ภาษาอังกฤษสําหรับการบริหารและพัฒนาเมือง 1
English for Urban Adminstration and Development 1

3(3-0)

2531002 ภาษาอังกฤษสําหรับการบริหารและพัฒนาเมือง 2
English for Urban Adminstration and Development 2

3(3-0)

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หนวยกิต
2503901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 1

Social Science Research Methodology  1
3(2-2)

2503902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 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 จริยธรรมสําหรับนักบริหารและพัฒนาเมือง
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 การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ
Project Analysis and Management

3(3-0)

2553310 ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร
Information System for Administration

3(3-0)

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 48 หนวยกิต
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 การอนุรักษมรดกเมือง
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 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเมืองในยุคใหม
Urban Economic Change in Modern Era

3(3-0)

2531601 การกําหนดแบบผังเมือง
Urban Plan Designation

3(3-0)

2532107 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการวางแผน
Geographical Information Systems for Planning

3(2-2)

2532108 ประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาเมือง
Geographical Information Systems Application for Urban
Development

3(2-2)

2532109 ปฏิบัติการวางผังชุมชน ผังภาค และผังเมือง
Urban, Regional and Community Planning Workshop

3(2-2)

2532402 การบริหารจัดการปญหาสังคมเมือง
Urban Problem Adminstration

3(3-0)

2532403 สถานการณปจจุบันในสังคมเมือง
Urban Current Situation

3(3-0)

2532405 หลักการออกแบบเมือง
Urban Design Principles

3(3-0)
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2532406 การวางแผนคมนาคมขนสงเมือง
Urban Transportation Planning

3(3-0)

2532407 องคกรปกครองทองถ่ินกับการวางแผนเมือง
cal Government and Urban Planning Lo

3(3-0)

2532501 สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห
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 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของมหานคร
Metropolis Infrastructure Development

3(3-0)

2533406 การบริหารโครงการสิ่งแวดลอมเมือง
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 สัมมนาปญหาการบริหารและพัฒนาเมือง
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 กฎหมายเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาเมือง
Law for Urban Administration and Development

3(3-0)

2564706 กฎหมายเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ิน
Law for Local Administration

3(3-0)

3533402 การวางแผนดานการเงินและงบประมาณ
Financial and Budget Planning

2(1-2)
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4063407 การวิเคราะหและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
Environmental Analysis and Impact Assessment

3(2-2)

2.4) กลุมวิชาชีพ 7 หนวยกิต
2534803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารและพัฒนาเมือง

Preparation on Practicum  in Urban Administration
and  Development

2(90)

2534804 การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารและพัฒนาเมือง
Practicum  in Urban Administration and
Development

5(450)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว

และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่ง
นักศึกาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปนรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

1.1) กลุมวิชาภาษา 9หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย

Thai Language  for Communication
3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม

1500111 English for Communication and Study Skills
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู

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)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน
อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยาง
มีศิลปะ

1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของ
ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึก
หรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม

2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ี
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง



7

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง หนา 7

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws  in Daily Life

3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน  เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

1.3)กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงท่ีมีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ
แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย
เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน

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) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2503901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 1 3 (2-2)

Social Science Research Methodology 1
ปรัชญาแนวคิด หลักการเก่ียวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร  วิธีการตางๆ ในการวิจัย

กระบวนการดําเนินการวิจัย  การเขียนโครงรางการวิจัย  การสรางเครื่องมือวิจัย  การรวบรวมขอมูล  การ
วิเคราะหขอมูล   การเขียนรายงาน   การฝกปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยภาคสนาม   การใชสถิติ  สถิติภาคพรรณนา
สถิติวิเคราะหเบื้องตนและเทคนิคการใชสถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร

2503902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 2 3(2-2)
Social Science Research Methodology 2
ปรัชญาแนวคิด หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการดําเนินการวิจัยเชิง

คุณภาพการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพกับการทํางานภาคสนามอยางมีสวนรวม  การศึกษาและตรวจสอบ
เอกสาร การฝกวิจัยภาคสนาม วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบตางๆ การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย
เชิงคุณภาพ และจรรยาบรรณของนักวิจัย
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2531102 หลักสังคมวิทยา 3 (3-0)
Principles of Sociology
นิยาม ขอบเขต ประวัติความเป นมา แนวคิดของนักสังคมวิทยา วิธีการศึกษาสังคมวิทยา

ความสําคัญของสังคมวิทยาในฐานะท่ีเปนแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบ
ทางสังคม  การจัดชวงชั้นทางสังคม กลุ มสังคม สถาบันสังคม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทางสังคม
พฤติกรรมรวมหมู พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  เนน
ศึกษาท้ังในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห

2531401 เมืองศึกษา 3(3-0)
Urban Studies
นิยาม ขอบเขต ประวัติความเปนมา ปจจัยท่ีมีผลตอการกอเกิดและการพัฒนาข้ึนเปนชุมชนเมือง

ท้ังในประเทศและตางประเทศภูมิศาสตรกับการตั้งถ่ินฐาน  การเติบโตและขยายตัวของเมือง การวางแผน/ผังเมือง
ชีวิตความเปนอยูของชุมชนเมือง ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและศาสนา  การรวมกลุมชุมชน ปญหา
สังคมเมือง

2531402 ทฤษฎีและหลักการบริหาร 3(3-0)
Theories and Principles of Administration
นิยาม หลักการ และแนวคิดทฤษฎีตางๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารพัฒนาการของการบริหาร    หลัก

และกระบวนการบริหาร แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนํา  การพัฒนาภาวะผูนํา แนวคิดเก่ียวกับองคกร  เทคนิคการ
พัฒนาองคกร  องคกรแหงการเรียนรู  วัฒนธรรมองคกรบรรยากาศองคกรและการเปลี่ยนแปลงขององคกร

2531404 จริยธรรมสําหรับนักบริหารและพัฒนาเมือง 3(3-0)
Ethics for Urban Administrator and Developer
หลักคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม และระเบียบขอปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการบริหารและพัฒนา

เมือง หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี หลักธรรมะสําหรับนักบริหาร  จรรยาบรรณสําหรับนัก
บริหารและพัฒนาเมือง กรณีศึกษาปญหาท่ีเก่ียวของกับจริยธรรมในวิชาชีพ แนวทางปองกันปญหาทางจริยธรรม
การกําหนดหลักศีลธรรมและกฎหมาย แนวทางสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักบริหารและพัฒนาเมือง

2532401 ทฤษฎีการวางแผนและการตัดสินใจ 3(3-0)
Planning and Decision Making Theories
แนวคิด ทฤษฎี  และหนาท่ีของการวางแผนบนพ้ืนฐานของการใชเหตุผล เพ่ือสรางกระบวนการ

ตัดสินใจ  การหาขอมูล การวินิจฉัยปญหา การสรางทางเลือก วิเคราะหเปรียบเทียบทางเลือก กําหนดสาระสําคัญ
การวางแผนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดลอมการตัดสินใจบนฐานสวนรวม/คุณธรรมจริยธรรม/การ
พัฒนา  การวางแผนเชิงปฏิบัติการ การนําแผนไปสูการปฏิบัติ

2533102 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0)
Social and Cultural Change
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของสังคมมนุษย แนวคิด

ทฤษฎี และรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ปจจัยท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง และแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมท่ีมาจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน



10

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง หนา 10

2553301 การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ 3(3-0)
Project Analysis and Management
ความสัมพันธระหวางนโยบาย แผนโครงการ วงจรการบริหารโครงการ การวิเคราะหความเปนไป

ไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ การบริหารโครงการ กระบวนการบริหาร ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหาร เทคนิคการ
บริหาร กรณีศึกษาการบริหารโครงการในประเทศ และตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จ

2553310 ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร 3(3-0)
Information System for Administration
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะหข้ันตอนของงานในองคกร ท้ัง

การวางแผน ปฏิบัติงาน ติดตามควบคุม และประเมินผลอยางเปนระบบ การบูรณาการงานโดยการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาระบบสารสนเทศในองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
องคกรภาคเอกชน

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2513315 จิตวิทยามวลชน 3(3-0)

Mass Psychology
พฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมของกลุมชน และการควบคุมทางสังคม

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับกลุมชน การแพรระบาดทางอารมณ ประเภทของกลุมชน การจัดการเม่ือเกิดวิกฤติการณ
เก่ียวกับกลุมชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบันและอนาคต

2531403 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาเมือง 3(3-0)
Theories and Principles of Urban Development
แนวคิดทฤษฎีตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเมือง ความหมาย หลักการ เปาหมายการพัฒนา กระบวนการ

การเปนเมือง เมืองกับกลไกเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน เมืองกับการกระจายทรัพยากร เมือง
อุตสาหกรรม เมืองศูนยกลางการคาและการลงทุน ดุลยภาพการกระจายทรัพยากรระหวางเมืองกับชนบท แนวคิด
การบริหารพัฒนาเมืองเชิงนิเวศน การบริหารพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน

2531405 วัฒนธรรมเมือง 3(3-0)
Urban Culture
ความเปนมา แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมเมืององคประกอบและตัวกําหนด รูปแบบ

การกอเกิดวัฒนธรรมเมือง การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเมือง ผลกระทบท่ีมีตอพฤติกรรมมนุษย การ
เปรียบเทียบระหวางวัฒนธรรมเมืองกับวัฒนธรรมชนบท วัฒนธรรมเมืองกับวัฒนธรรมประจําชาติ กรณีศึกษา
วัฒนธรรมเมืองในประเทศและตางประเทศ

2531406 การอนุรักษมรดกเมือง 3(3-0)
Urban Heritage Conservation
หลักการ เทคนิค และการปฏิบัติการในการอนุรักษชุมชนเมือง การประเมินองคประกอบของ

ชุมชนเมืองท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมท่ีควรไดรับการอนุรักษ  การกําหนดนโยบายการ
อนุรักษ มาตรการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนการอนุรักษ การสงเสริมการอนุรักษโดยใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวม การอนุรักษมรดกเมืองกับสงเสริมการทองเท่ียว
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25314107 การพัฒนาชุมชนเมือง 3(3-0)
Urban Community Development
หลักการและวิธีการดําเนินงานพัฒนาชุมชนเมือง    รูปแบบการพัฒนาชุมชนเมืองท้ังในประเทศ

และตางประเทศ  ผูนําทองถ่ินกับการพัฒนาชุมชนเมือง  โครงการพัฒนาชุมชนเมือง  ความสัมพันธของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับการพัฒนาชุมชนเมือง  นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับเมือง

2531408 นโยบายและการวางแผนพัฒนาเมือง 3(3-0)
Urban Development Policy and Planning
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโนมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายและการกําหนด

นโยบาย การวางแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตและความเปนอยู แนวทางการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตรและการ
พัฒนาเมืองท่ีคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน  ตลอดจนการวางแผนปองกันผลกระทบในเชิงบูรณาการ

2531409 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเมืองในยุคใหม 3(3-0)
Urban Economic Change in Modern Era
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเมืองยุคโลกาภิวัตน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การลงทุนขาม

ชาติ  ประยุกตทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรการเมืองกับการพัฒนายั่งยืน ศึกษาแนวคิดเศรษกิจพอเพียง  เศรษฐกิจ
ผสมผสาน  การสงเสริมธุรกิจขนาดกลาง/เล็ก ธุรกิจครัวเรือน การเชื่อมโยงวัฒนธรรมทองถ่ินกับโลกสากล-
อาเซียน การสรางดุลยภาพระหวางเศรษฐกิจยุคใหมกับการพ่ึงตนเอง

2531601 การกําหนดแบบทางผังเมือง 3(2-2)
Urban Plan Designation
การกําหนดแบบทางผังเมือง ข้ันตอน วิธีการพ้ืนฐานสัญลักษณตางๆ ในระนาบ 2 มิติและ 3 มิติ

ผังระดับตางๆ ผังภูมิภาค ผังเมือง ผังเฉพาะ ผังบริเวณ ผังแมบทโครงการ ผังการใชท่ีดิน ลักษณะภูมิศาสตรท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับท่ีดิน โครงสรางสาธารณูปโภค โครงขายคมนาคมขนสง งานระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

2532107 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการวางแผน 3(2-2)
Geographical Information Systems for Planning
ประเภทของสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการวางผังชุมชน ผังภาคและผังเมือง โครงสราง การ

ปรับแก วิธีการจําแนก การจัดเก็บ ตรวจสอบและเชื่อมโยงขอมูล การวิเคราะหและแสดงผลดวยโปรแกรมและ
แบบจําลองดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการวางผังชุมชน ผังภาคและผังเมือง

2532108 ประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนาเมือง 3(2-2)
Geographical Information Systems Application for Urban Development
ประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการวิเคราะหองคประกอบ โครงสราง และความตองการ

ของชุมชน การประเมินสถานการณ ปญหาและแนวโนมการพัฒนา กระบวนการ เทคนิค และวิธีวิทยาการวางผัง
ชุมชน ผังภาค และผังเมือง การจัดทําแผนภูมิและแผนท่ีเชิงสถิติ การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการ
วิเคราะหและสรางแบบจําลองเพ่ือการวางแผนพัฒนาเมือง

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

และโครงสรางของพ้ืนท่ี ศึกษา การกําหนดวิสัยทัศนและวัตถุประสงคในการพัฒนา การวิเคราะหศักยภาพและ



12

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง หนา 12

แนวโนมในการพัฒนา การจัดทําผังชุมชน ผังภาค และผังเมืองในพ้ืนท่ีศึกษา รวมท้ังแนวทางการนําผังชุมชน ผัง
ภาค และเมืองไปสูการปฏิบัติ

2532402 การบริหารจัดการปญหาสังคมเมือง 3(3-0)
Urban Problems Administration
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการปญหาสังคม ลักษณะปญหาสังคมเมือง ผังเมืองจราจร

แออัดขาดพ้ืนท่ีสีเขียว ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาขาดแคลนท่ีอยูอาศัย ปญหาสุขอนามัย ปญหาการศึกษา ปญหา
ผูสูงอายุ ฯลฯ เงื่อนไขและปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหาและผลกระทบตอสังคมสิ่งแวดลอม และตอบุคคล แนว
ทางแกไขและบริหารจัดการกับปญหา กรณีศึกษาในประเทศและตางประเทศกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวและกําลัง
พัฒนา

2532403 สถานการณปจจุบันในสังคมเมือง 3(3-0)
Current Situation in Urban Society
การวิเคราะหสถานการณดานสังคม เศรษฐกิจในสังคมเมือง ปญหาดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ

สังคม อันเปนอุปสรรคตอการพัฒนา วิเคราะหปญหาอันเปนผลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตางๆ ศึกษา
แนวทางพัฒนาและผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิเคราะหโครงการท่ีมีในปจจุบัน และการจัดทําขอเสนอโครงการท่ี
สอดคลองกับสภาพปญหาและบริบทสังคมเมือง

2532405 หลักการออกแบบเมือง 3(3-0)
Urban Design Principle
ความรูพ้ืนฐานและหลักการออกแบบเมือง พ้ืนท่ีเปดโลง (Open Space) แลนดมารค

(Landmark) กลุมกิจกรรม (Node) เสนขอบฟา (Skyline) การจัดรูปท่ีดินภูมิศาสตรกับการเลือกท่ีตั้ง รูปแบบ
เมืองกับการขยายตัว การออกแบบพ้ืนท่ีสวนกลาง พ้ืนท่ีสาธารณะ เสนทางคมนาคม การจัดยานท่ีพักอาศัย ยาน
การคา ยานอุตสาหกรรม การบูรณาการเขากับการบริหารโครงการ

2532406 การวางแผนคมนาคมขนสงเมือง 3(3-0) Urban
Transportation Planning

ความรูพ้ืนฐานและหลักการวางแผนระบบคมนาคมขนสง รูปแบบ ขนาด ประเภท ปญหาของ
ระบบคมนาคมขนสง  แนวทางแกไขสําหรับระบบคมนาคมขนสงขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ  ความ
หนาแนนของการสัญจร การลดปญหาการสัญจรท่ีคับค่ัง  การวางแผนพัฒนาระบบขนสงมวลชน การเชื่อมโยง
ระบบคมนาคมขนสง  การวางแผนการใชประโยชนของท่ีดินท่ีเก่ียวของกับระบบคมนาคมขนสง

2532407 องคกรปกครองทองถิ่นกับการวางแผนเมือง 3(3-0)
Local Government and Urban Planning
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ดานกระบวนการวางแผนพัฒนา  ซึ่งเนนการพิจารณา

เก่ียวกับการวางแผนดานการจราจร  การขนสง  ดานท่ีอยูอาศัย   ความเปนชุมชนเมืองการคํานึงถึงความแตกตาง
ทางสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม และการใชประโยชนท่ีดินในเขตเมือง

2532501 สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห 3(3-0)
Social Welfare and Social Work
ความหมาย ปรัชญา ขอบเขต วัตถุประสงคและความสําคัญของงานสวัสดิการสังคมและการ

สังคมสงเคราะห ความสัมพันธของงานสวัสดิการสังคมกับงานสังคมสงเคราะห  วิวัฒนาการงานสวัสดิการสังคม
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และการสังคมสงเคราะห บทบาทหนาท่ี ลักษณะและขอบเขตการทํางานและใหบริการ ศึกษาเปรียบเทียบงาน
สวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะหในประเทศไทยและตางประเทศ

2533401 การพัฒนาเมืองแบบบูรณาการ 3(3-0)
Integration Urban Development
การพัฒนาเมืองแบบบูรณาการ การออกแบบผังจัดทําแผนและโครงการเชิงบูรณาการ ครอบคลุม

งานพัฒนาท่ีอยูอาศัย พัฒนาอาชีพ การศึกษา สาธารณสุข ผูสูงอายุ คมนาคม สาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม
ศิลปวัฒนธรรม การมีสวนรวมของประชาชนและผูนําชุมชน เทคนิคการบริหารและพัฒนาในเชิงบูรณาการ การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร GIS ชวยในการจัดทําผัง/แผน

2533402 การวางแผนและจัดการธุรกิจเขตเมือง 3(3-0)
Business District Management and Planning
การวางแผนพัฒนาและจัดการธุรกิจยานศูนยการคาและการลงทุน การเชื่อมโยงกลไกเศรษฐกิจ

ประเทศเขากับเศรษฐกิจเมือง การวิเคราะหฐานการผลิต ฐานการตลาด ฐานการลงทุน การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือ
วางแผนพัฒนาและจัดการธุรกิจเขตเมือง การวิเคราะหปญหาและความตองการของตลาด รูปแบบของเขตธุรกิจ
ตลาดกลาง ตลาดชานเมือง หางคาสง รานคาสง รานคาปลีก กรณีศึกษาในประเทศและตางประเทศ

2533403 การจัดการความเจริญเติบโตของเมือง 3(3-0)
Urban Growth Administration
การบริหารจัดการการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของเมือง การเพ่ิมจํานวนประชากร การยาย

ถ่ินเขามาประกอบอาชีพในเมือง ปญหาของกระบวนการเปนเมืองและเมืองโตเดี่ยวในประเทศไทย วิ เคราะห
ผลกระทบท่ีเกิดจากการขยายตัวปญหาขาดแคลนท่ีอยูอาศัย ชุมชนแออัด การวางงาน ปญหาคนรอนเร ปญหา
สังคม ยาเสพติด การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม คานิยม การวางแนวทางพัฒนาและควบคุมผลกระทบ  เทคนิค
การนําแผนไปสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ

2533404 การบริหารระบบการบริการเมือง 3(3-0)
Urban Services Administration
ระบบการใหบริการขององคกรท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีเมือง มุงเนนระบบจัดสรรทรัพยากรของเมือง

การจัดการทรัพยากรมนุษย  การวางระบบฐานขอมูลระบบการบริการเมือง การจัดทําฐานขอมูลจากโปรแกรม
GIS การวางระบบการใหบริการและการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการรับบริการดานตาง ๆ
การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผูนําองคกร

2533405 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของมหานคร 3(3-0)
Metropolis Infrastructure Development
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมือง การวางรูปแบบการใชท่ีดินยานท่ีพัก

อาศัย การคา อุตสาหกรรม รูปแบบการกระจายตัวของประชากรการเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก ระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท ถนน ทางเทา ทางจักรยาน ระบบจราจร ระบบขนสงมวชนบริการสาธารณะ
สวนสาธารณะ หอสมุด ศูนยเรียนรู ศาลาประชาคม เปนตน



14

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง หนา 14

2533406 การบริหารโครงการสิ่งแวดลอมเมือง 3(3-0)
Urban Environment Project Management
ความรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม การวิเคราะหสถานการณสิ่งแวดลอม การ

วางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง ความสําคัญและลักษณะโครงการดานสิ่งแวดลอม   การจัดทําโครงการ
บริหารโครงการ  ดําเนินโครงการติดตามประเมินผล ตรวจสอบรับรองการตรวจติดตามและประเมินผล จัดทํา
รายงานประเมินผล และการประยุกตหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน

2533601 การวางแผนพัฒนาภูมิภาค 3(3-0)
Regional Development Planning
การวางแผนพัฒนาภูมิภาคและเมืองระดับตางๆ เมืองขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก เมืองกับ

ภูมิประเทศ ท่ีรายลุม ท่ีราบสูง ท่ีชายทะเล ดุลยภาพของการพัฒนาภูมิภาค ความเลื่อมล้ําระหวางเมืองกับชนบท
การกระจายทรัพยากรและความเจริญผานเมืองระดับตางๆ การพัฒนาเมืองเพ่ือเปนเครือขายสงเสริมชุมชน
หมูบาน การวิเคราะหขนาดและรูปแบบเมืองใหสอดคลองกับทองถ่ิน

2534407 การออกแบบมหานคร 3(2-2)
Metropolitan  Design
ความสําคัญ หลักการวางแผน การออกแบบเมืองขนาดใหญ แนวทางการพัฒนาโครงสรางทาง

กายภาพของมหานคร ปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีตั้ง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การจัดยานท่ีดิน การใชประโยชนใน
ท่ีดินของประชาชน เอกชน หนวยงานรัฐ การจัดระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับมหานคร
ปญหาของมหานคร แนวทางแกปญหาดวยกระบวนการมีสวนรวม การแกปญหาเชิงบูรณาการ

2534408 การเมืองและการปกครองเมือง 3(3-0)
Politics and Urban Adminstration
รูปแบบการปกครองเมือง รูปแบบการบริหารสวนทองถ่ิน การเมืองภาคประชาชน ประชามติ

ประชาพิจารณ การทําประชาพิจารณ ชุมชนกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและความขัดแยงในสังคม
การเมือง การเคลื่อนไหวของการเมืองภาคประชาชน ผลกระทบตอการเมืองในระดับประเทศ กรณีศึกษาท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ

2534903 สัมมนาปญหาการบริหารและพัฒนาเมือง 3(2-2)
Seminar on Problems  in Urban Administration and Development
ปญหาการบริหารและพัฒนาเมือง ประเด็นสาระสําคัญของการบริหารและพัฒนาเมือง (Urban

Agenda) การพัฒนาเมืองตามแนวทางการเมืองและเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสังคม แนวโนมการขยายตัวของเมือง
และภูมิภาค ปญหาดานการบริหารและพัฒนาเมืองในสังคมไทย กรณีศึกษาในประเทศและตางประเทศ แนวทาง
แกปญหารูปแบบตางๆการประยุกษแนวทางไปใชใหเหมาะสมกับบริบท

2552302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0)
Fiscal and Budgeting Administration
ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ

ระบบการคลัง ระบบภาษีอากร รายรับรายจายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ การวิเคราะห 
งบประมาณ เทคนิควิเคราะห ปญหาการบริหารงานคลังและงบประมาณในประเทศไทย กรณีศึกษาการ
บริหารงานคลังและงบประมาณในประเทศและตางประเทศ
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2553305 เทคนิคการบริหารโครงการ 3(3-0)
Project Management Techniques
เทคนิคทางการบริหารติดตามและควบคุมโครงการตางๆ เชน การปรับปรุงระบบงาน วิธีการ

วิเคราะหเพ่ือใหไดมาตรฐาน ตัวชี้วัดเพ่ือการติดตามและควบคุมโครงการ การบริหารงานโดยวัตถุประสงค กลุม
ควบคุมคุณภาพ เทคนิค PERT, CPM เปนตน รวมถึงเทคนิคเชิงปริมาณอ่ืนๆ ท่ีใชในการบริหารติดตามและควบคุม
โครงการ กรณีศึกษาในประเทศและตางประเทศ

2561207 กฎหมายความปลอดภัย 2(2-0)
Safety Law
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยกฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายประกันสังคมในสวนท่ี

เก่ียวของกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พ.ร.บ.สิ่งแวดลอม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร มาตรฐานอุตสาหกรรม
ระดับความปลอดภัยสูงสุด (Zero Harm) ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยและได
มาตรฐานกรณีศึกษาในประเทศและตางประเทศ มาตรการสําหรับปองกันและแกไขปญหา

2562607 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาเมือง 3(3-0)
Law for Urban Administration and Development
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาเมือง พ.ร.บ. การบริหารราชการแผนดิน พ.ร.บ.ผังเมือง

พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ร.บ.จัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาเมือง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อจัด
จางพ.ร.บ.ควบคุมอาคารกฎหมายเก่ียวกับอาคารและท่ีดินอ่ืนๆ เทศบัญญัติขอบังคับระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารและพัฒนาเมือง

2564706 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น 3(3-0)
Law for Local Adminstration
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ินรัฐธรรมนูญ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ร.บ.ผัง

เมือง พ.ร.บ.จัดรูปท่ีดิน กฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดตั้งองคกร อํานาจทองถ่ิน ท่ีมาแหงอํานาจ การใชอํานาจทองถ่ิน
การควบคุมตรวจสอบอํานาจกรณีศึกษากรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  เทศบาล  องคกรบริหารสวนจังหวัด และ
องคกรบริหารสวนตําบล

3533402 การวางแผนดานการเงินและงบประมาณ 3(3-0)
Budget and Financial Planning
การวางแผนดานการเงินและงบประมาณในระยะสั้นและระยะยาว การติดตามตรวจสอบ การ

ควบคุมการดําเนินโครงการ การกําหนดนโยบายดานการเงิน การจัดทํางบประมาณชนิดตางๆ การวิเคราะหผลต
างงบประมาณ การรายงานผลดานการเงิน เทคนิคการจัดทํางบประมาณสมัยใหม การวิเคราะหพฤติกรรมท่ีเก่ียวข
องกับการวางแผนดานการเงินและงบประมาณ

4063407 การวิเคราะหและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(2-2)
Environmental Analysis and Impact Assessment
สภาวการณและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบและการพยากรณ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท้ังทางกายภาพ ชีวภาพเศรษฐกิจสังคม การสรุปสาเหตุท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การกําหนดตัวชี้วัด การติดตามตรวจสอบตัวชี้วัดการเสนอแนวทางแกไขปญหา การ
จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
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2.4) กลุมวิชาชีพ
2534803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารและพัฒนาเมือง 2(90)

Preparation of Practicum  in Urban Administration and  Development
กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรู 

ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะ
ท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสําหรับการฝกประสบการณ
วิชาชีพการบริหารและพัฒนาเมือง

2534804 การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารและพัฒนาเมือง 5(450)
Practicum  in Urban Administration and  Development
ประสบการณวิชาชีพการบริหารและพัฒนาเมืองเพ่ือใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ และประสบ

การณในอาชีพการบริหารและพัฒนาเมืองฝกปฏิบัติงานในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงาน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของจํานวน 450 ชั่วโมง การศึกษาปญหาพิเศษโดยจัดทําเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับ
ปญหาท่ีพบในหนวยงานซึ่งสอดคลองกับความสนใจของนักศึกษา ภายใตความเห็นชอบของอาจารยนิเทศ
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