ปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง
Bachelor of Arts Program in Urban Administration and Development
ศศ.บ. (การบริหารและพัฒนาเมือง)
B.A. (Urban Administration and Development)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

สรางบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเปนไท รูจักพัฒนาตน เทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เผชิญวิกฤตของสังคมไดดวยปญญา
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังนี้
1. มี ความรู ทั กษะป ญญา ทั กษะวิเคราะห ทั กษะการสื่อสารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มี คุณธรรม
จริยธรรม และศักยภาพในการบริหารและพัฒนาเมือง รูจักพัฒนาตนและมีความใฝรูตลอดชีวิต
2. มีบุคลิกภาพของนักบริหาร มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา สามารถวิเคราะหสถานการณ กําหนดทิศทางกล
ยุทธการพัฒนาเมืองและตัดสินใจแกปญหาไดอยางเปนระบบ
3. สามารถจัดการและบูรณาการองคความรูเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาเมืองไดอยางเหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.4) กลุม วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

การจัดการเรียนการสอน

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
หนา 1

2

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113
2500114
2500115
2500116

12 หนวยกิต

ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

1.3) กลุม คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000115
4000116
4000117

วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน

1500109
2531001
2531002

2503902
2531102
2531401
2531402
2531404

3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
94 หนวยกิต
9 หนวยกิต

การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English
ภาษาอังกฤษสําหรับการบริหารและพัฒนาเมือง 1
English for Urban Adminstration and Development 1
ภาษาอังกฤษสําหรับการบริหารและพัฒนาเมือง 2
English for Urban Adminstration and Development 2
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

2503901

9 หนวยกิต

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 1
Social Science Research Methodology 1
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 2
Social Science Research Methodology 2
หลักสังคมวิทยา
Principles on Sociology
เมืองศึกษา
Urban Studies
ทฤษฎีและหลักการบริหาร
Administration Theories and Principles
จริยธรรมสําหรับนักบริหารและพัฒนาเมือง
Ethics for Urban Administrator and Developer
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3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

30 หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
หนา 2
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2532401

ทฤษฎีการวางแผนและการตัดสินใจ
Planning and Decision Making Theories
2533102
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
Social and Cultural Chanage
2553301
การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ
Project Analysis and Management
2553310
ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร
Information System for Administration
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
48
หนวยกิต
2513315
จิตวิทยามวลชน
Mass Psychology
2531403
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาเมือง
Urban Development Theory and Principle
2531405
วัฒนธรรมเมือง
Urban Culture
2531406
การอนุรักษมรดกเมือง
Urban Heritage Conservation
2531407
การพัฒนาชุมชนเมือง
Urban Community Development
2531408
นโยบายและการวางแผนพัฒนาเมือง
Urban Development Policy and Planing
2531409
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเมืองในยุคใหม
Urban Economic Change in Modern Era
2531601
การกําหนดแบบผังเมือง
Urban Plan Designation
2532107
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการวางแผน
Geographical Information Systems for Planning
2532108
ประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนาเมือง
Geographical Information Systems Application for Urban
Development
2532109
ปฏิบัติการวางผังชุมชน ผังภาค และผังเมือง
Urban, Regional and Community Planning Workshop
2532402
การบริหารจัดการปญหาสังคมเมือง
Urban Problem Adminstration
2532403
สถานการณปจจุบันในสังคมเมือง
Urban Current Situation
2532405
หลักการออกแบบเมือง
Urban Design Principles
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3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 3
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2532406
2532407
2532501
2533401
2533402
2533403
2533404
2533405
2533406
2533601
2534407
2534408
2534903
2552302
2553305
2561207
2562607
2564706
3533402

การวางแผนคมนาคมขนสงเมือง
Urban Transportation Planning
องคกรปกครองทองถิ่นกับการวางแผนเมือง
cal Government and Urban Planning Lo
สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห
Social Welfare and Social Work
การพัฒนาเมืองแบบบูรณาการ
egration Urban Development Int
การวางแผนและจัดการธุรกิจเขตเมือง
Business District Planning and Management
การจัดการความเจริญเติบโตของเมือง
Urban Growth Management
การบริหารระบบการบริการของเมือง
Urban Services Administration
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของมหานคร
Metropolis Infrastructure Development
การบริหารโครงการสิ่งแวดลอมเมือง
Urban Environment Project Management
การวางแผนพัฒนาภูมิภาค
Planning for Regional Development
การออกแบบมหานคร
Metropolis Design
การเมืองและการปกครองเมือง
Politics and Urban Governance
สัมมนาปญหาการบริหารและพัฒนาเมือง
Seminar on Problems in Urban Adminstration and
Development
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
Fiscal and Budget Administration
เทคนิคการบริหารโครงการ
Project Management Techniques
กฎหมายความปลอดภัย
Safety Law
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาเมือง
Law for Urban Administration and Development
กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น
Law for Local Administration
การวางแผนดานการเงินและงบประมาณ
Financial and Budget Planning
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3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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3(3-0)
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3(3-0)
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4063407
2534803
2534804

การวิเคราะหและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(2-2)
Environmental Analysis and Impact Assessment
2.4) กลุมวิชาชีพ
7
หนวยกิต
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารและพัฒนาเมือง
2(90)
Preparation on Practicum in Urban Administration
and Development
การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารและพัฒนาเมือง
5(450)
Practicum in Urban Administration and
Development

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่ง
นักศึกาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปนรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น
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หนา 5

6

คําอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมวิชาภาษา
9หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสํ า คั ญ ของภาษาไทย การใช ภ าษาไทยในการสื่ อ ความหมายอยา งถูก ต องและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม
1500111

English for Communication and Study Skills
3(3-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
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
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีตอกัน
อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม
วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยาง
มีศิลปะ
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของ
ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึก
หรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114

สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ด า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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หนา 6
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2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสั งคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจ กรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็น เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิแ ละหน า ที่ ของพลเมื อ ง ประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิ ช ย กฎหมายทรั พ ยสิ น ทางป ญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3)กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงที่มีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติ ที่มีผ ลกระทบต อสุ ขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัย พิบัติธ รรมชาติ
แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย
เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116

การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุ ษย ตรรกวิ ทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117

เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ในด า นต าง ๆ ได แ ก การศึ กษา ศาสนา วัฒ นธรรม อาชีพ และการสื่ อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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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
English for Urban Adminstration and Development 1

3(3-0)

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
English for Urban Adminstration and Development 2

3(3-0)

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
ปรั ช ญาแนวคิ ด หลั ก การเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร  วิ ธี ก ารตา งๆ ในการวิ จั ย
กระบวนการดําเนิน การวิ จัย การเขี ยนโครงรางการวิจัย การสรางเครื่องมือวิจัย การรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน การฝกปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยภาคสนาม การใชสถิติ สถิติภาคพรรณนา
สถิติวิเคราะหเบื้องตนและเทคนิคการใชสถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร
2503902

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 2
3(2-2)
Social Science Research Methodology 2
ปรั ช ญาแนวคิ ด หลั ก การพื้ น ฐานของการวิจั ย เชิ งคุ ณภาพ กระบวนการดํ าเนิน การวิจั ย เชิ ง
คุณภาพการออกแบบการวิจัยเชิ งคุณภาพกับการทํางานภาคสนามอยางมีสวนรวม การศึกษาและตรวจสอบ
เอกสาร การฝกวิจัยภาคสนาม วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบตางๆ การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย
เชิงคุณภาพ และจรรยาบรรณของนักวิจัย
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2531102

หลักสังคมวิทยา 3 (3-0)
Principles of Sociology
นิ ย าม ขอบเขต ประวั ติ ค วามเป น มา แนวคิ ด ของนั ก สั ง คมวิ ท ยา วิ ธี ก ารศึ ก ษาสั ง คมวิ ท ยา
ความสําคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เปนแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบ
ทางสังคม การจั ดชวงชั้ นทางสังคม กลุ มสังคม สถาบันสังคม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทางสังคม
พฤติกรรมรวมหมู พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เนน
ศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห
2531401

เมืองศึกษา
3(3-0)
Urban Studies
นิยาม ขอบเขต ประวัติความเปนมา ปจจัยที่มีผลตอการกอเกิดและการพัฒนาขึ้นเปนชุมชนเมือง
ทั้งในประเทศและตางประเทศภูมิศาสตรกับการตั้งถิน่ ฐาน การเติบโตและขยายตัวของเมือง การวางแผน/ผังเมือง
ชีวิตความเปนอยูของชุมชนเมือง ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและศาสนา การรวมกลุมชุมชน ปญหา
สังคมเมือง
2531402

ทฤษฎีและหลักการบริหาร
3(3-0)
Theories and Principles of Administration
นิยาม หลักการ และแนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารพัฒนาการของการบริหาร หลัก
และกระบวนการบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา การพัฒนาภาวะผูนํา แนวคิดเกี่ยวกับองคกร เทคนิคการ
พัฒนาองคกร องคกรแหงการเรียนรู วัฒนธรรมองคกรบรรยากาศองคกรและการเปลี่ยนแปลงขององคกร
2531404

จริยธรรมสําหรับนักบริหารและพัฒนาเมือง
3(3-0)
Ethics for Urban Administrator and Developer
หลักคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม และระเบียบขอปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการบริหารและพัฒนา
เมือง หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี หลักธรรมะสําหรับนั กบริหาร จรรยาบรรณสําหรับนัก
บริหารและพัฒนาเมือง กรณีศึกษาปญหาที่เกี่ยวของกับจริยธรรมในวิชาชีพ แนวทางปองกันปญหาทางจริยธรรม
การกําหนดหลักศีลธรรมและกฎหมาย แนวทางสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักบริหารและพัฒนาเมือง
2532401

ทฤษฎีการวางแผนและการตัดสินใจ
3(3-0)
Planning and Decision Making Theories
แนวคิด ทฤษฎี และหนาที่ของการวางแผนบนพื้นฐานของการใชเหตุผล เพื่อสรางกระบวนการ
ตัดสินใจ การหาขอมูล การวินิจฉัยปญหา การสรางทางเลือก วิเคราะหเปรียบเทียบทางเลือก กําหนดสาระสําคัญ
การวางแผนดานเศรษฐกิจ การเมื อง สังคม สิ่งแวดลอมการตัดสินใจบนฐานสวนรวม/คุณธรรมจริยธรรม/การ
พัฒนา การวางแผนเชิงปฏิบัติการ การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
2533102

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0)
Social and Cultural Change
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของสังคมมนุษย แนวคิด
ทฤษฎี และรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง และแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่มาจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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2553301

การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ
3(3-0)
Project Analysis and Management
ความสัมพันธระหวางนโยบาย แผนโครงการ วงจรการบริหารโครงการ การวิเคราะหความเปนไป
ไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ การบริหารโครงการ กระบวนการบริหาร ปจจัยที่มีผลตอการบริหาร เทคนิคการ
บริหาร กรณีศึกษาการบริหารโครงการในประเทศ และตางประเทศที่ประสบความสําเร็จ
2553310

ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร
3(3-0)
Information System for Administration
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะหขั้นตอนของงานในองคกร ทั้ง
การวางแผน ปฏิบั ติงาน ติ ดตามควบคุม และประเมินผลอยางเปนระบบ การบูรณาการงานโดยการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาระบบสารสนเทศในองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
องคกรภาคเอกชน
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2513315
จิตวิทยามวลชน
3(3-0)
Mass Psychology
พฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมของกลุมชน และการควบคุมทางสังคม
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกลุมชน การแพรระบาดทางอารมณ ประเภทของกลุมชน การจัดการเมื่อเกิดวิกฤติการณ
เกี่ยวกับกลุมชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบันและอนาคต
2531403

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาเมือง
3(3-0)
Theories and Principles of Urban Development
แนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับเมือง ความหมาย หลักการ เปาหมายการพัฒนา กระบวนการ
การเป น เมื อง เมื องกั บ กลไกเศรษฐกิ จ การผลิต การตลาด การลงทุน เมืองกับการกระจายทรัพยากร เมือ ง
อุตสาหกรรม เมืองศูนยกลางการคาและการลงทุน ดุลยภาพการกระจายทรัพยากรระหวางเมืองกับชนบท แนวคิด
การบริหารพัฒนาเมืองเชิงนิเวศน การบริหารพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน
2531405

วัฒนธรรมเมือง
3(3-0)
Urban Culture
ความเปนมา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมเมืององคประกอบและตัวกําหนด รูปแบบ
การก อ เกิ ด วั ฒ นธรรมเมื อ ง การเปลี่ ย นแปลงทางวั ฒ นธรรมเมื อ ง ผลกระทบที่ มี ต อ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย การ
เปรียบเทียบระหวางวัฒนธรรมเมืองกับวัฒนธรรมชนบท วัฒนธรรมเมืองกับวัฒนธรรมประจํา ชาติ กรณีศึกษา
วัฒนธรรมเมืองในประเทศและตางประเทศ
2531406

การอนุรักษมรดกเมือง
3(3-0)
Urban Heritage Conservation
หลักการ เทคนิค และการปฏิบัติการในการอนุรักษชุมชนเมือง การประเมินองคประกอบของ
ชุมชนเมื องที่มีคุณค าทางประวั ติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมที่ควรไดรับการอนุรักษ การกําหนดนโยบายการ
อนุรักษ มาตรการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนการอนุรักษ การสงเสริมการอนุรักษโดยใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวม การอนุรักษมรดกเมืองกับสงเสริมการทองเที่ยว
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25314107

การพัฒนาชุมชนเมือง
3(3-0)
Urban Community Development
หลักการและวิธีการดําเนินงานพัฒนาชุมชนเมือง รูปแบบการพัฒนาชุมชนเมืองทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ผูนําทองถิ่นกับการพัฒนาชุมชนเมือง โครงการพัฒนาชุมชนเมือง ความสัมพันธของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับการพัฒนาชุมชนเมือง นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเมือง
2531408

นโยบายและการวางแผนพัฒนาเมือง
3(3-0)
Urban Development Policy and Planning
ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโนมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายและการกําหนด
นโยบาย การวางแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตและความเปนอยู แนวทางการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการ
พัฒนาเมืองที่คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนการวางแผนปองกันผลกระทบในเชิงบูรณาการ
2531409

การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเมืองในยุคใหม
3(3-0)
Urban Economic Change in Modern Era
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเมืองยุคโลกาภิวัตน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การลงทุนข าม
ชาติ ประยุกตทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรการเมืองกับการพัฒนายั่งยืน ศึกษาแนวคิดเศรษกิจพอเพียง เศรษฐกิจ
ผสมผสาน การสงเสริมธุร กิจ ขนาดกลาง/เล็ก ธุรกิจครัว เรือน การเชื่อมโยงวัฒ นธรรมทองถิ่น กับโลกสากลอาเซียน การสรางดุลยภาพระหวางเศรษฐกิจยุคใหมกับการพึ่งตนเอง
2531601

การกําหนดแบบทางผังเมือง
3(2-2)
Urban Plan Designation
การกําหนดแบบทางผังเมือง ขั้นตอน วิธีการพื้นฐานสัญลักษณตางๆ ในระนาบ 2 มิติและ 3 มิติ
ผังระดับตางๆ ผังภูมิภาค ผังเมือง ผังเฉพาะ ผังบริเวณ ผังแมบทโครงการ ผังการใชที่ดิน ลักษณะภูมิศาสตรที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับที่ดิน โครงสรางสาธารณูปโภค โครงขายคมนาคมขนสง งานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2532107

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการวางแผน
3(2-2)
Geographical Information Systems for Planning
ประเภทของสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการวางผังชุมชน ผั งภาคและผังเมือง โครงสราง การ
ปรับแก วิธีการจําแนก การจัดเก็บ ตรวจสอบและเชื่อมโยงขอมูล การวิเคราะหและแสดงผลดวยโปรแกรมและ
แบบจําลองดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการวางผังชุมชน ผังภาคและผังเมือง
2532108

ประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนาเมือง
3(2-2)
Geographical Information Systems Application for Urban Development
ประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการวิเคราะหองคประกอบ โครงสราง และความตองการ
ของชุมชน การประเมินสถานการณ ปญหาและแนวโนมการพัฒนา กระบวนการ เทคนิค และวิธีวิ ทยาการวางผัง
ชุมชน ผังภาค และผังเมือง การจัดทําแผนภูมิและแผนที่เชิงสถิติ การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการ
วิเคราะหและสรางแบบจําลองเพื่อการวางแผนพัฒนาเมือง
2532109

ปฏิบัติการวางผังชุมชน ผังภาค และผังเมือง
3(2-2)
Urban, Regional and Community Planning Workshop
ปฏิบัติการวางผังชุมชน ผังภาค และเมืองในพื้นที่กรณีศึกษา โดยเนนการวิเคราะหองคประกอบ
และโครงสรางของพื้นที่ ศึกษา การกําหนดวิสัยทัศนและวัตถุประสงคในการพัฒนา การวิเคราะหศักยภาพและ
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แนวโนมในการพัฒนา การจัดทําผังชุมชน ผังภาค และผังเมืองในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งแนวทางการนําผังชุมชน ผัง
ภาค และเมืองไปสูการปฏิบัติ
2532402

การบริหารจัดการปญหาสังคมเมือง
3(3-0)
Urban Problems Administration
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการปญหาสังคม ลักษณะปญหาสังคมเมือง ผังเมืองจราจร
แออัดขาดพื้นที่สีเขียว ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาขาดแคลนที่อยูอาศัย ปญหาสุขอนามัย ปญหาการศึกษา ปญหา
ผู สู ง อายุ ฯลฯ เงื่ อ นไขและป จ จั ย ที่ ทํา ให เ กิ ดปญ หาและผลกระทบต อสั งคมสิ่ง แวดล อม และต อบุ คคล แนว
ทางแกไขและบริหารจัดการกับปญหา กรณีศึกษาในประเทศและต างประเทศกลุมประเทศที่พัฒนาแลวและกําลัง
พัฒนา
2532403

สถานการณปจจุบันในสังคมเมือง
3(3-0)
Current Situation in Urban Society
การวิเคราะหสถานการณดานสังคม เศรษฐกิจในสังคมเมือง ปญหาดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
สังคม อันเปนอุปสรรคตอการพัฒนา วิเคราะหปญหาอันเปนผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตางๆ ศึกษา
แนวทางพัฒนาและผลที่คาดวาจะไดรับจากการวิเคราะหโครงการที่มีในปจจุบัน และการจัดทําขอเสนอโครงการที่
สอดคลองกับสภาพปญหาและบริบทสังคมเมือง
2532405

หลักการออกแบบเมือง
3(3-0)
Urban Design Principle
ความรู พื้น ฐานและหลั กการออกแบบเมือง พื้น ที่เปดโลง (Open Space) แลนดมารค
(Landmark) กลุมกิจกรรม (Node) เสนขอบฟา (Skyline) การจัดรูปที่ดินภูมิศาสตรกับการเลือกที่ตั้ง รูปแบบ
เมืองกับการขยายตัว การออกแบบพื้นที่สวนกลาง พื้นที่สาธารณะ เสนทางคมนาคม การจัดยานที่พักอาศัย ยาน
การคา ยานอุตสาหกรรม การบูรณาการเขากับการบริหารโครงการ
2532406
การวางแผนคมนาคมขนสงเมือง
3(3-0)
Urban
Transportation Planning
ความรูพื้นฐานและหลักการวางแผนระบบคมนาคมขนสง รูปแบบ ขนาด ประเภท ปญหาของ
ระบบคมนาคมขนสง แนวทางแกไขสําหรับระบบคมนาคมขนสงขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ ความ
หนาแนนของการสัญจร การลดปญหาการสัญจรที่คับคั่ง การวางแผนพัฒนาระบบขนสงมวลชน การเชื่อมโยง
ระบบคมนาคมขนสง การวางแผนการใชประโยชนของที่ดินที่เกี่ยวของกับระบบคมนาคมขนสง
2532407

องคกรปกครองทองถิ่นกับการวางแผนเมือง
3(3-0)
Local Government and Urban Planning
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานกระบวนการวางแผนพัฒนา ซึ่งเนนการพิจารณา
เกี่ยวกับการวางแผนดานการจราจร การขนสง ดานที่อยูอาศัย ความเปนชุมชนเมืองการคํานึงถึงความแตกตาง
ทางสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม และการใชประโยชนที่ดินในเขตเมือง
2532501

สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห
3(3-0)
Social Welfare and Social Work
ความหมาย ปรัชญา ขอบเขต วัตถุประสงคและความสําคัญของงานสวัสดิการสังคมและการ
สังคมสงเคราะห ความสัมพันธของงานสวัสดิการสังคมกับงานสังคมสงเคราะห วิวัฒนาการงานสวัสดิการสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง
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และการสังคมสงเคราะห บทบาทหนาที่ ลักษณะและขอบเขตการทํางานและใหบริการ ศึกษาเปรียบเทียบงาน
สวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะหในประเทศไทยและตางประเทศ
2533401

การพัฒนาเมืองแบบบูรณาการ
3(3-0)
Integration Urban Development
การพัฒนาเมืองแบบบูรณาการ การออกแบบผังจัดทําแผนและโครงการเชิงบูรณาการ ครอบคลุม
งานพั ฒ นาที่ อ ยู อ าศั ย พั ฒ นาอาชี พ การศึ ก ษา สาธารณสุข ผูสู งอายุ คมนาคม สาธารณู ปโภค สิ่ง แวดล อ ม
ศิลปวัฒนธรรม การมีสวนรวมของประชาชนและผูนําชุมชน เทคนิคการบริหารและพัฒนาในเชิงบูรณาการ การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร GIS ชวยในการจัดทําผัง/แผน
2533402

การวางแผนและจัดการธุรกิจเขตเมือง
3(3-0)
Business District Management and Planning
การวางแผนพัฒนาและจัดการธุรกิจยานศูนยการคาและการลงทุน การเชื่อมโยงกลไกเศรษฐกิจ
ประเทศเขากับเศรษฐกิจเมือง การวิเคราะหฐานการผลิต ฐานการตลาด ฐานการลงทุน การจัดทําฐานขอมูลเพื่อ
วางแผนพัฒนาและจัดการธุรกิจเขตเมือง การวิเคราะหปญหาและความตองการของตลาด รูปแบบของเขตธุรกิจ
ตลาดกลาง ตลาดชานเมือง หางคาสง รานคาสง รานคาปลีก กรณีศึกษาในประเทศและตางประเทศ
2533403

การจัดการความเจริญเติบโตของเมือง
3(3-0)
Urban Growth Administration
การบริหารจัดการการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของเมือง การเพิ่มจํานวนประชากร การยาย
ถิ่นเขามาประกอบอาชีพในเมือง ปญหาของกระบวนการเปนเมืองและเมืองโตเดี่ยวในประเทศไทย วิ เคราะห
ผลกระทบที่เกิดจากการขยายตัวปญหาขาดแคลนที่อยูอาศัย ชุมชนแออัด การวางงาน ปญหาคนรอนเร ปญหา
สังคม ยาเสพติด การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม คานิยม การวางแนวทางพัฒนาและควบคุมผลกระทบ เทคนิค
การนําแผนไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
2533404

การบริหารระบบการบริการเมือง
3(3-0)
Urban Services Administration
ระบบการใหบริการขององคกรที่รับผิดชอบพื้นที่เมือง มุงเนนระบบจัดสรรทรัพยากรของเมือง
การจัดการทรัพยากรมนุษย การวางระบบฐานขอมูลระบบการบริการเมือง การจัดทําฐานขอมูลจากโปรแกรม
GIS การวางระบบการใหบริการและการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการรับบริการดานตาง ๆ
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผูนําองคกร
2533405

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของมหานคร
3(3-0)
Metropolis Infrastructure Development
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมือง การวางรูปแบบการใชที่ดินยานที่พัก
อาศัย การคา อุตสาหกรรม รูปแบบการกระจายตัวของประชากรการเตรียมโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก ระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท ถนน ทางเทา ทางจักรยาน ระบบจราจร ระบบขนสงมวชนบริการสาธารณะ
สวนสาธารณะ หอสมุด ศูนยเรียนรู ศาลาประชาคม เปนตน
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2533406

การบริหารโครงการสิ่งแวดลอมเมือง
3(3-0)
Urban Environment Project Management
ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม การวิเคราะหสถานการณสิ่งแวดลอม การ
วางแผนการจั ดการสิ่งแวดลอมเมือง ความสําคัญและลักษณะโครงการดานสิ่ งแวดลอม การจัดทําโครงการ
บริหารโครงการ ดําเนินโครงการติดตามประเมินผล ตรวจสอบรับรองการตรวจติดตามและประเมินผล จัดทํา
รายงานประเมินผล และการประยุกตหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
2533601

การวางแผนพัฒนาภูมิภาค
3(3-0)
Regional Development Planning
การวางแผนพัฒนาภูมิภาคและเมืองระดับตางๆ เมืองขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก เมืองกับ
ภูมิประเทศ ที่รายลุม ที่ราบสูง ที่ชายทะเล ดุลยภาพของการพัฒนาภูมิภาค ความเลื่อมล้ําระหวางเมืองกับชนบท
การกระจายทรั พยากรและความเจริ ญผ านเมืองระดับตางๆ การพัฒนาเมืองเพื่อเปนเครือขายสงเสริมชุ มชน
หมูบาน การวิเคราะหขนาดและรูปแบบเมืองใหสอดคลองกับทองถิ่น
2534407

การออกแบบมหานคร
3(2-2)
Metropolitan Design
ความสําคัญ หลักการวางแผน การออกแบบเมืองขนาดใหญ แนวทางการพัฒนาโครงสรางทาง
กายภาพของมหานคร ปจจัยทางภูมิศาสตรที่ตั้ง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การจัดยานที่ดิน การใชประโยชนใน
ที่ดินของประชาชน เอกชน หนวยงานรัฐ การจัดระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับมหานคร
ปญหาของมหานคร แนวทางแกปญหาดวยกระบวนการมีสวนรวม การแกปญหาเชิงบูรณาการ
2534408

การเมืองและการปกครองเมือง
3(3-0)
Politics and Urban Adminstration
รูปแบบการปกครองเมือง รูปแบบการบริหารสวนทองถิ่น การเมืองภาคประชาชน ประชามติ
ประชาพิจารณ การทําประชาพิจารณ ชุมชนกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและความขัดแยงในสังคม
การเมือง การเคลื่อนไหวของการเมืองภาคประชาชน ผลกระทบตอการเมืองในระดับประเทศ กรณีศึกษาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
2534903

สัมมนาปญหาการบริหารและพัฒนาเมือง
3(2-2)
Seminar on Problems in Urban Administration and Development
ปญหาการบริหารและพัฒนาเมือง ประเด็นสาระสําคัญของการบริหารและพัฒ นาเมือง (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 เทคนิ ค วิ เ คราะห ปญ หาการบริ ห ารงานคลั ง และงบประมาณในประเทศไทย กรณี ศึ ก ษาการ
บริหารงานคลังและงบประมาณในประเทศและตางประเทศ
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2553305

เทคนิคการบริหารโครงการ
3(3-0)
Project Management Techniques
เทคนิคทางการบริหารติดตามและควบคุมโครงการตางๆ เชน การปรับปรุงระบบงาน วิธีการ
วิเคราะหเพื่อใหไดมาตรฐาน ตัวชี้วัดเพื่อการติดตามและควบคุมโครงการ การบริหารงานโดยวัตถุประสงค กลุม
ควบคุมคุณภาพ เทคนิค PERT, CPM เปนตน รวมถึงเทคนิคเชิงปริมาณอื่นๆ ที่ใชในการบริหารติดตามและควบคุม
โครงการ กรณีศึกษาในประเทศและตางประเทศ
2561207

กฎหมายความปลอดภัย
2(2-0)
Safety Law
กฎหมายที่ เกี่ ยวของกั บความปลอดภัย กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายประกันสังคมในสวนที่
เกี่ยวของกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พ.ร.บ.สิ่งแวดลอม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร มาตรฐานอุตสาหกรรม
ระดับความปลอดภัยสูงสุด (Zero Harm) ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ตัวชี้วัดกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและได
มาตรฐานกรณีศึกษาในประเทศและตางประเทศ มาตรการสําหรับปองกันและแกไขปญหา
2562607

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาเมือง
3(3-0)
Law for Urban Administration and Development
กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาเมือง พ.ร.บ. การบริหารราชการแผนดิน พ.ร.บ.ผังเมือง
พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัด
จางพ.ร.บ.ควบคุมอาคารกฎหมายเกี่ยวกับอาคารและที่ดินอื่นๆ เทศบัญญัติข อบังคับระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
บริหารและพัฒนาเมือง
2564706

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น
3(3-0)
Law for Local Adminstration
กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่นรัฐธรรมนูญ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ร.บ.ผัง
เมือง พ.ร.บ.จัดรูปที่ดิน กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองคกร อํานาจทองถิ่น ที่มาแหงอํานาจ การใชอํานาจทองถิ่น
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 การวิเคราะหพฤติกรรมที่เกี่ยวข
องกับการวางแผนดานการเงินและงบประมาณ
4063407

การวิเคราะหและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(2-2)
Environmental Analysis and Impact Assessment
สภาวการณและการเปลี่ ยนแปลงของสิ่งแวดลอม การประเมิน ผลกระทบและการพยากรณ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพ ชีวภาพเศรษฐกิจสังคม การสรุปสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การกําหนดตัวชี้วัด การติดตามตรวจสอบตัวชี้วัดการเสนอแนวทางแกไขปญหา การ
จัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
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2.4) กลุมวิชาชีพ
2534803
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารและพัฒนาเมือง
2(90)
Preparation of Practicum in Urban Administration and Development
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรู
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสําหรับการฝกประสบการณ
วิชาชีพการบริหารและพัฒนาเมือง
2534804

การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารและพัฒนาเมือง
5(450)
Practicum in Urban Administration and Development
ประสบการณวิชาชีพการบริหารและพัฒนาเมืองเพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ และประสบ
การณในอาชี พการบริ ห ารและพั ฒ นาเมื องฝกปฏิบัติงานในหนว ยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของจํานวน 450 ชั่วโมง การศึกษาปญหาพิเศษโดยจัดทําเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับ
ปญหาที่พบในหนวยงานซึ่งสอดคลองกับความสนใจของนักศึกษา ภายใตความเห็นชอบของอาจารยนิเทศ
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