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 ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปดสอนท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตรายละเอียดของหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน สามารถศึกษาไดจากคูมือหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญาตรีและคูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาสูภูมิภาคอินโดจีน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย

ก
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 6.  รานยามหาวิทยาลัย เปนแหลงบริการดานยา เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน อีกทั้ง เปนแหลงบริการใหความรูในเรื่องยาและสุขภาพแกประชาชน

ข

เสริมความรู ความคิด ภูมิปญญา”

จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
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 7. ฟารมมหาวทิยาลยั เปนหนวยงานท่ีจดัต้ังข้ึนเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่สนับสนุน

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมกอน

ที่จะเผยแพรแกชุมชน

 8.  สถานวีิทยุกระจายเสียง ใหบริการความรู ความบันเทิง เผยแพรขาวสารทางราชการ สงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรมให บริการวิชาการแกชุมชน สงกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (F.M.) ความถ่ี 102.25 MHz 

พืน้ทีท่ีส่ามารถรับฟงไดม ี7 จงัหวัด ไดแก มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน ยโสธร มกุดาหาร และสกลนคร

 9.  โรงเรียนสาธิต เปนสถานศึกษาเพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รับนักเรียนทองถ่ิน

ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

 10. ศนูยบรรพชวีนิ ศกึษาวจิยัซากดึกดําบรรพไดโนเสารทีค่นพบเปนจาํนวนมากในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

และสรางบุคลากรดานบรรพชีวินวิทยา

 11.  ศูนยนวัตกรรรมไหม เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงไหมใหมีคุณภาพ และพัฒนาการเล้ียงไหม

ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 12.  ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนศูนยจําหนายตํารา หนังสือเรียน หนังสือทั่วไป อุปกรณ 

การศึกษา ชุดนิสิต ชุดกีฬา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และสินคาอุปโภคบริโภค

 13. งานบริการหอพักนิสิต เปนหนวยงานท่ีใหบริการและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับท่ีพักอาศัยของ

อาจารยขาราชการ พนักงาน และนิสิต

ค
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ง

ปรัชญา
พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว

ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน

วิสัยทัศน
“เปนเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรูจากทองถิ่นสูสากล”

พันธกิจ
1)  จัดการศึกษาและวิชาชีพช้ันสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2)  สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม
3)  ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4)  อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ปณิธาน
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันท่ีมุงม่ันในการสั่งสมแสวงหาความเปนเลิศทางวิชาการ โดยศึกษา
ภูมิปญญาทองถ่ินผสานกับวิทยาการท่ีเปนสากลให เ กิดความงอกงามทางสติปญญา สามารถพัฒนาตนเอง
ใหเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย

สีและตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“สีเหลือง”  หมายถึง  ความเจริญรุงเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ
“สีเทา”  หมายถึง  ความคิด หรือ ปญญา
“สีเหลือง-เทา”  หมายถึง  การมีปญญาและความคิดที่ดีงาม อันนําไปสูความเจริญรุงเรือง
“ตนราชพฤกษ” หรือ ตนคูน หมายถึง  ความคําคูน หรือ ความรุงเรือง

ใบเสมา หมายถึง ความรูหรือภูมิปญญา
องคพระธาตนุาดูน เปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนสัญลักษณ

แทนคุณธรรมและความดีงาม
สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
ลายขิด หมายถึง ภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 “ตราโรจนากร”  หมายถึง  สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรือง
 ตราโรจนากรมอีงคประกอบ เปนรูปใบเสมา ภายในมสีญัลักษณขององคพระธาตนุาดนู ดานลางมสีรุยิรังสีทีแ่ผขึน้
จากลายขิดซึ่งอยูเหนือปรัชญาภาษาบาลี วา “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความวา ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน

 
 
 
 



ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารราชนครินทร (RN) ชั้น 2 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท :  043-754412-3, 043-754333 ตอ 2012, 2013, 2014, 2015
โทรสาร :  043-754412-3
Website :  http://grad.msu.ac.th

จ

และความเปนสากลภายใตระบบการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองได”

พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว
ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน
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โครงสรางการบร�หาร

บุคลากรบัณฑิตว�ทยาลัย

	 เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงของประเทศ	จึงต้อง

มีการวางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร	 และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหนวยงาน

ประสานและสนับสนุน	ได้แก	สนับสนุนการปรับปรุงและเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายและทันสมัย

และมีความเป็นสหวิทยาการให้มากยิ่งขึ้น	 พร้อมทั้งมี	 การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการทำางานที่สะดวก	 รวดเร็ว	 ดังนั้น	 บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างการบริหาร	 โครงสร้างการปฏิบัติงาน	 แนวคิดในการปฏิบัติงาน	 ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ให้มี

ประสิทธิภาพ	ตลอดจนปรับปรุงความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อยางเหมาะสม

ผู้บริห�ร
	 ศาสตราจารย์	ดร.ประดิษฐ์	 เทอดทูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.โสภา	 แคนสี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายบริหาร
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายวิชาการ

กลุ่มง�นบริห�รและธุรก�ร
	 นางพิกุลศิลป์	 งามสูงเนิน	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการพิเศษ
	 นางกนกนวล	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสุภาภัทร	 บุตรไทย	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวณัฏวรรณ์	 จันทะพิมพ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางลภัสรดา	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวสุพัตรา	 ตั้งวิเชียร	 เจ้าหน้าที่การเงิน
	 นายอนุสิษฐ์	 จันทร์หอม	 พนักงานขับรถ

กลุ่มง�นบริก�รก�รศึกษ�
	 นางศรินทร์ยา	 เกียงขวา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
	 นางวิชชุลดา	 ลดาวัลย์	 นักประชาสัมพันธ์
	 นายจักรกฤษณ์	 บุญสีลา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มง�นม�ตรฐ�นบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท	 สีหาบุญมี	 นักวิชาการศึกษา
	 นางอุบลรัตน์	 ป้านภูมิ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวศิริจรรยา	 ใจการ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสุนทรี	 เซ็นเมืองปัก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาววรรณวิษา	 ปินะสา	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาวรัตนาภรณ์	 สมนึก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการบริการวิชาการ

ผู้บริหาร
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 รองศาสตราจารย์	ดร.มณีรัตน์	 องค์วรรณด	ี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายบริหาร
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุมัทนา	 กลางคาร	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายวิชาการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธัชชัย	 จิตรนันท์	 รองคณบดบีณัฑติวทิยาลยั	ฝา่ยประกนัคณุภาพการศกึษา
	 	 	 และกิจการพิเศษ
	 นางพิกุลศิลป์		 งามสูงเนิน		 หัวหน้าสำานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย	

กลุ่มงานบริหาร
	 นางกนกนวล		 นรินยา		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสุภาภัทร		 บุตรไทย		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวณัฏวรรณ์		 จันทะพิมพ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวลภัสรดา		 ชัยประสิทธิ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการ
	 นายวัฒนชัย	 สร้อยดั้น	 นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบริการการศึกษา
	 นางศรินทร์ยา		 เกียงขวา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร	์ชำานาญการ
	 นางวิชชุลดา		 ลดาวัลย	์	 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
	 นายจักรกฤษณ์		 บุญสีลา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานมาตรฐานบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท		 สีหาบุญม	ี	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางภัทรวรรธน์	 ชนพัฒน์จิรโชติ	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ชำานาญการพิเศษ
	 นางอุบลรัตน์		 ป้านภูม	ิ	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางสาวศิริจรรยา		 ใจการ		 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาววัลภา	 โชคบัณฑิต	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฉ
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 ( . .)
 (  . . 2559) 

   :   

   :  Master of Architecture Program in Urban and Environmental Planning

   ( )  :   ( ) 

  ( )  :  . . ( ) 

   ( )  :  Master of Architecture (Urban and Environmental Planning)

  ( )  : M. Arch. (Urban and Environmental Planning)
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   1   

    2   6 

     6 

1105 101  3(2-2-5) 

 Urban Planning Analysis Methods

1105 102  3(2-2-5) 

 Research Methodology for Urban Planning

 

    1   

    2   15 

     15 

1105 201  3(3-0-6) 

 Land Use Planning

1105 202  3(2-2-5)

 

 Urban Physical Planning and Integrated Infrastructure 

 Systems

1105 203  3(2-2-5)

 

 Project Management for Sustainable Development 

1105 204  3(2-2-5)

 Laws for Urban and Environmental Development 

1105 205    3(2-2-5)

   

 Economic, Social, Cultural and Urban Environmental 

 Policy and Planning

 

    1   

    2   6 

     12 

   

  

 

 ( )  

1105 001  3(3-0-6)

  Economic Principles for Development Policy

1105 002  3(3-0-6)

 Public Laws for Public Administration

1105 003  3(3-0-6) 

 Public Policy Analysis and Evaluation 

1105 004  3(3-0-6) 

 Strategic Planning and Project Management

1105 005  3(3-0-6) 

 Public Finance and Budgeting Administration  

1105 006   3(3-0-6) 

 Local Administration

1105 007  3(3-0-6) 

 Urban Housing

1105 008  3(3-0-6) 

 Seminar on Local Development

 

  ( )  

1105 010  3(2-2-5) 

  Information Technology Management

1105 011  3(3-0-6) 

 Organization and Management

1105 012  3(3-0-6) 

 Managerial Economics

1105 013  3(3-0-6) 

 Con ict Management

1105 014  3(3-0-6) 

 Basic Graphic Presentation

  ( )  

1105 015  3(3-0-6) 

 Urban Cultural Landscape

1105 016  3(3-0-6) 

 Belief and Feng-Shui for City Development

1105 017  3(3-0-6) 

 Psychology of Physical Environment Design

1105 018  3(3-0-6) 

 Integrated Cultural Tourism Development

1105 019  3(3-0-6) 

 Culture and Economic and Social Development

  ( )    

  

1105 020  3(3-0-6) 

  URBAN TRANSPORTATION PLANNING 

1105 021  3(3-0-6) 

 Infrastructure Planning and Management 

1105 022  3(3-0-6) 

 Environmental System Planning and Management

 Urban Transportation Planning
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1105 023  3(3-0-6) 

 Spatial Structure of City and Community

1105 024  3(3-0-6) 

 Management of Solid Waste and Human Excreta in 

 Community 

  ( ) 

1105 025  3(3-0-6) 

 Energy Conservation in Building and City 

1105 026  3(3-0-6) 

 Water Resources System Environment

1105 027  3(3-0-6) 

 Principle for Environmental Administration and 

 Management

1105 030  3(3-0-6)

  

 Application of Geographical Information Systems for 

 Environmental Management

1105 031  3(3-0-6) 

 Integrated Planning for Community Development

 

 

1105 206  6 

 Independent Study 

   2

1105 207  12 

 Thesis

   1

1105 208  39 

 Thesis
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 (  . . 2559) 

1105 202  3(2-2-5)

 

 Urban Physical Planning and Integrated 

 Infrastructure Systems

  

   

 

   

 Physical development of cities and the planning of 

mixed urban land use towards an integrated infrastructure and 

environmental sustainability to identify goals and objectives for 

integrated city planning for sustainability; examination of cases 

based particularly in local city planning as well as speci c and 

other development planning projects suited to a city’s locality

1105 203  3(2-2-5)

 

 Project Management for Sustainable Development 

  

  

 

 

 Theoretical principles and criteria with practical 

applications that students can understand and apply to urban 

and environmental management to achieve sustainability; 

examination of examples for practical implementation of so-

cial and economic development plans, cultural and tourism 

enhancement plans, urban development plans and other plans 

in terms of action planning and project management from the 

process of urban development for sustainability

1105 204  3(2-2-5)

 Laws for Urban and Environmental Development

 

   

   

   

1105 101  3(2-2-5) 

 Urban Planning Analysis Methods 

 

  

 

 De nitions and types of analysis methods relating to 

Urban Planning, urban analysis techniques in qualitative and 

quantitative approaches, data analyses by the uses of statistical 

packages, criticism of statistics used in research studies for Urban 

Planning

1105 102  3(2-2-5) 

 Research Methodology for Urban Planning

   

   

    

  

 Philosophy and concepts of research, research 

methodology and research procedure, types of research, research 

instruments, data collection and analysis; research writing, 

research presentation and evaluation of research proposal practi-

cum, trends in research in Urban Planning

1105 201  3(3-0-6) 

 Land Use Planning

  

 

    

  

 

 Importance and value of good land-use planning, 

principles and theories of land-use planning leadership, land-use 

planning towards sustainability for residential, commercial, 

industrial, agricultural and other uses; vision and framework for 

land-use and case studies in comprehensive and speci c plan-

ning at different levels
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 Laws for urban development and environmental 

preservation in Thailand and foreign countries such as those related 

to urban planning, land resource, natural environment and build-

ing codes; law enforcement for the implementation of urban plans 

such as enforcement of urban planning and land readjustment; 

policy formulation and state administration at various levels 

concerning urban and environmental planning

1105 205   3(2-2-5)

   

 Economic, Social, Cultural and Urban Environmental 

 Policy and Planning

   

 

  

   

   

 

 

 

 Urban economic development based on public policies 

for social, cultural and environmental development; decentralized 

economic structures that enable equality in wealth distribution 

and the balanced and secured growth of the city and its 

community. Interdependent socio-cultural structures of city and 

countryside environments; standard quality of living based on 

sustainable urban development processes; determination of vision 

and framework in social, economic and cultural developmental 

policies in city planning and design together with a general 

policy to achieve sustained physical development of city and 

its environment

 

 

  

 

( )  

1105 001  3(3-0-6)

 Economic Principles for Development Policy

   

 

 

 

 

 Principles, concepts and theories of economics related 

to planning and policy formulation; principles of economics in 

the analysis and evaluation of public policy; the structure and 

limitation of economic system that results in the formulation and 

implementation of the public policy; appropriate approaches for 

developmental strategy set in relation to economic, social and 

political conditions

1105 002  3(3-0-6)

 Public Laws for Public Administration

   

  

  

  

 

 Principles, concepts and theories of laws related to 

the administration of public sectors; the structure and system of 

public laws, administrative laws, and its components; comparative 

studies of the international administrative laws and the 

relationship between public law and public sector management

1105 003  3(3-0-6) 

 Public Policy Analysis and Evaluation

  

 

 

 

 

  

   

 

 Processes and components of public policy; the role 

of organizations and institutions; objectives and target setting 

in policy implementation; principles and techniques of outcome 

analysis, and the impacts of public implementation; comparison 

of public policy of several countries; principles and concept of 

the monitoring of public policy; standard setting, public policy 

indicators; criteria of public policy selection; methods of analysis 

and evaluation; evaluation techniques; analysis and interpretation 

of public implementation, including case studies of important 

public policies
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1105 004  3(3-0-6) 

 Strategic Planning and Project Management

  

 

  

  

  

 

 

 Principles and processes of strategic management; 

concepts and theories of planning and situation analysis; set-

ting of goal and development approaches; clear objectives and 

targets setting; the process and techniques of planning, analysis 

of the speculation of results and impacts; relating of plan im-

plementation; interconnection between planning and project 

implementation; principles and techniques of project analysis, 

project monitoring and evaluation

1105 005  3(3-0-6) 

 Public Finance and Budgeting Administration 

  

 

  

 

 

 Public nancial and budgeting system; de nitions, 

scope of the relationship between public nance and budget; the 

management process and public nance and budget agencies; 

the forms of the policy of public nance and budget; nancial 

and begetting policy implementation strategies, including the 

monitoring of the impacts of nancial policies on the economic 

and social conditions of Thailand

1105 006  3(3-0-6) 

 Local Administration 

 

  

 

 

   

 Theories and concepts of government administration 

and decentralization; the forms of Thai provincial and local 

administration; relation of central government agencies to regional 

and local agencies. Comparative studies of local administration 

from different countries; the main principles of local administration; 

factors affecting local administration, including problems 

encountered, constraints and trends of the development of local 

administration in Thailand

1105 007  3(3-0-6) 

 Urban Housing

    

 

  

   

 

 Housing development by central and local governments, 

private sector, community and civil society; short and long-term 

city planning for housing development for new developments 

and community rehabilitation; principles, concepts and theories 

of housing including investment and management of housing 

development projects

1105 008  3(3-0-6) 

 Seminar on Local Development

    

 

 Concepts, theories and form of local government, ap-

proaches of sustainable development based on restricted condi-

tions 

( )  

1105 010  3(2-2-5) 

 Information Technology Management

  

  

  

 

 

 Analysis and information system management; the 

use of computers for the support of planning, decision making, 

monitoring, evaluation and the analysis of trends, a study of 

information technology patterns using in public and private 

sectors for organization ef ciency development
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1105 011  3(3-0-6)

 Organization and Management

  

  

  

 Nature of organization and management, management 

processes, roles of administrators, such as planning, commanding, 

motivation, coordination, human resource management and 

organizational management, control and development; concepts 

and techniques of modern management

1105 012  3(3-0-6) 

 Managerial Economics

 

    

  

 

 Application of economic theory for business decisions; 

investment control, buying decisions; competition; investment 

decisions; production decisions; pricing decisions; application 

of mathematics for decision making

1105 013  3(3-0-6) 

 Con ict Management

  

 

 

  

 

 Concepts, theories and strategies for transforming 

existing con ict into creative con ict; administrators ability 

to accept differences and con ict control including creating 

intelligent emotion in order to develop human resources, 

organization and society including growing competitive ethics 

of business entrepreneurship

1105 014  3(3-0-6) 

 Basic Graphic Presentation

  

    

   

  

 

 

 Develop presentation skills in graphical methods, 

sketching architecture, community, landscape etc. by hand and 

computer; making a Mind Map to analyze and identify speci c 

problems and goals, basic drawing and other important skills; 

designing or formulating the concept of the city’s living environment 

in 3-dimensions; basic graphical presentation including basic 

presentation by computer

( )  

1105 015  3(3-0-6) 

 Urban Cultural Landscape

  

    

 

  

    

 

 Attitudes and norms both tangible and intangible that 

the community shares towards environmental settings for social 

prosperity; concepts include landscape design, landscape evolution 

resulting from changes in society, economy, government, religion and 

beliefs, arts and culture or natural settings; cultural landscape 

focusing on the natural and cultural contexts of a speci c community

1105 016  3(3-0-6) 

 Belief and Feng-Shui for City Development

    

  

 5 (     ) 

 

  

  

  

 Concepts, beliefs, ways of living and origins of beliefs 

in Feng-Shui as a way of living in harmony and balance; cycles of 

creation and destruction of the ve elements, gold, water, wood, 

re and earth. Design framework for city development based 

on strategic settlement; the composition of city elements from 

ancient cities such as the planning of the palaces, etc.; adaption 

to suit design principles within a society, culture, environment, 

geography, climate and way of life of the country in both past and 

present times
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1105 017  3(3-0-6) 

 Psychology of Physical Environment Design

 

  

     

 

   / 

   

 

 Theories and fundamental knowledge related to the 

psychology of interior spaces; analyzing the processes and trends 

involved in spaces that relate to optimum usage and aesthetics 

in psychology and interior spatial environments. Designs 

incorporating human need and awareness from the head, 

personality, humanity and culture; considering the boundary and 

design of surrounding environments in relation to the physical 

being to achieve personal space, govern space and safety; aes-

thetic awareness and responses including human behavior in 

relation to color, light and sound

1105 018  3(3-0-6)

  

 Integrated Cultural Tourism Development

  

 

  

  

 

 

 Objectives and processes of cultural tourism 

development and promotion, especially eco-tourism which doesn’t 

bring about radical changes in culture or severe effects on people 

in the area; comparative analysis of cases of development of 

various types of tourism affecting culture at different levels; 

analysis and guidelines for cultural revival and promotion cultural 

tourism

1105 019  3(3-0-6) 

 Culture and Economic and Social Development

  

  

   

   

 

 Presentations of cultural and economic conditions 

as a whole so that students will be able to apply knowledge of 

economics to cultural organizations; frameworks for analyzing 

production and capital, and principles of investment in business 

and culture, economics on tender submission, determination of 

wages for cultural workers, cultural business competition, at-risk 

decision-making, and planning for business extension

( )     

 

1105 020  3(3-0-6) 

 Urban Transportation Planning

  

    

  

 

 Urban transportation planning process, design of urban 

transportation models including trip generation, trip distribution, 

modal split and traf c assignment, urban transit planning and 

design, computer applications for transportation planning

1105 021  3(3-0-6) 

 Infrastructure Planning and Management

   

  

    

  

 Infrastructure system; infrastructure development 

policy; warrants and/or constraints for infrastructure projects: 

engineering, economic, nancial, social, environmental and legal 

aspects; infrastructure projects implementation and management 

/ case study

1105 022  3(3-0-6) 

 Environmental System Planning and Management
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 Environmental considerations of infrastructure 

projects; environmental technology and selection; social and legal 

considerations; environmental impact assessment/case study

1105 023  3(3-0-6) 

 Spatial Structure of City and Community

   

  

  

  

  

 Periodical evolution of city’s gure and con guration, 

axial con guration, the grids; hierarchical structure of street and 

the street pattern; correlation between the spatial structure and 

space usage; city’s block system; the spatial structure that related 

to community structure and the society in that settlement; the 

relation between activities, people interaction and the spatial 

structure of city and community

1105 024   3(3-0-6) 

 Management of Solid Waste and Human Excreta in 

 Community 

  

  

  

 

 Problems of solid waste and human excreta disposal, 

impacts of solid waste and excreta on environment, economic 

and human health, principle of solid waste and human excreta 

management, application of appropriate technology to community 

solid waste and human excreta disposal, appropriate community 

solid waste system planning, eld trips on solid waste and human 

excreta management system

( ) 

1105 025  3(3-0-6) 

 Energy Conservation in Building and City 

  

 

   

 

  

 

 Energy consumption reduction in local building and 

city, (to preserve sustainable living environment) low emission 

transportation, smart transport, intelligent building and other 

innovations for energy conservation in buildings and cities. Energy 

conservation technology, passive design and alternative energies 

that suit local building styles, environment and community

1105 026  3(3-0-6) 

 Water Resources System Environment

  

 

  

  

  

 Environment considering of water resources system, 

the impact of water resources development to ecosystem, moni-

toring and evaluation the index of environment, procedure for 

protection of environment, fermented cycle and temperature 

in reservoir, water quality and oxygen in water, water quality 

modeling; case study

1105 027  3(3-0-6) 

 Principle for Environmental Administration and 

 Management

  

  

  

 

   

  

 

 Principle and concept on general administration and 

environmental management planning, strategy for environmental 

management planning at national and community levels, analysis 

of current environmental policy and planning; related environ-

mental issues and their resolutions, environmental policy and 

management practices with government, community and indi-

vidual partnerships in environmental management, case studies 

in any of environmental administration and management, such 

as problem analysis, stakeholder analysis
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1105 030  3(3-0-6)

  

 Application of Geographical Information Systems 

 for Environmental Management

    

  

  

  

 

 Principle, theory and concept of geographical 

information system, attribute information of study area, 

application of methods in spatial information management for 

environmental change analyses, use of geographic information 

system incorporated with data-base and mathematical modeling 

for environmental management

1105 031  3(3-0-6) 

 Integrated Planning for Community Development

  

   

  

 

 Principle of project development and evaluation; 

problem identi cation, and need analysis in the context of 

environment; socio-economic and quality of life; priority setting 

and community project development with participatory planning 

by local government; project implementing and monitoring

 

  

1105 206  6 

 Independent Study

   

 /  

   

   

  

 

  

4   

  

 / 

 Conducting research studies of policies, management 

plans, action planning and/or urban and environmental design 

for city development, (that enhance socio-economic level, quality 

of living and environmental sustainability); action research to 

support and sustain living, working, traveling and recreation 

for individual, family and social life, based upon ethics, justice 

and happiness. Examination of concerns of suf ciency economy 

(SE) together with sustainable development (SD) philosophy to 

accomplish the four core goals of the course; research focuses on 

developing the student skills and mastery of designing guidelines, 

formulating policy and action plans and other possible project 

elements

 

     2

1105 207  12 

 Thesis

    

 /   

  

   

  

 

  4  

  

  /  

 Conducting research studies of policies, management 

plans, action planning and/or urban and environmental design 

for city development, (that enhance socio-economic level, quality 

of living and environmental sustainability); action research to 

support and sustain living, working, traveling and recreation 

for individual, family and social life, based upon ethics, justice 

and happiness. Examination of concerns of suf ciency economy 

(SE) together with sustainable development (SD) philosophy to 

accomplish the four core goals of the course; research focuses on 

developing the student skills and mastery of designing guidelines, 

formulating policy and action plans and other possible project 

elements
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     1

1105 208  39 

 Thesis

    

 /   

  

   

  

 

  4  

  

  /

 

 Conducting research studies of policies, management 

plans, action planning and/or urban and environmental design 

for city development, (that enhance socio-economic level, quality 

of living and environmental sustainability); action research to 

support and sustain living, working, traveling and recreation 

for individual, family and social life, based upon ethics, justice 

and happiness. Examination of concerns of suf ciency economy 

(SE) together with sustainable development (SD) philosophy to 

accomplish the four core goals of the course; research focuses on 

developing the student skills and mastery of designing guidelines, 

formulating policy and action plans and other possible project 

elements
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