หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
โครงสรางหลักสูตร

รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2
36
36
15
9
36
12
-

แผน ข
36
15
15
6

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) หมวดวิชาบังคับ
2) หมวดวิชาเลือก
3) วิชาวิทยานิพนธ
4) วิชาการศึกษาอิสระ
รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
15 หนวยกิต นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข จะตองศึกษาวิชาบังคับ 4 วิชา จํานวน 15 หนวย
กิต ดังตอไปนี้
804 701 ทฤษฎีการวางแผนภาคและเมือง
Urban and Regional Planning Theory
804 702 ระเบียบวิธีวิจัยในการวางแผนภาคและเมือง
Research Methodology in Urban and Regional Planning
804 703 สถิติเพื่อการวางแผนภาคและเมือง*
Statistics for Urban and Regional Planning
804 704 การวางแผนภาคและเมืองเชิงบูรณาการ 1
Integrative Urban and Regional Planning I
804 891 สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง
Seminar in Urban and Regional Planning

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
3 (3-0-6)

นักศึกษาในแผน ก แบบ ก1 ตองลงทะเบียนเรียนวิชา 804 891 สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง โดย
ไมคิดหนวยกิต

หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ตองเลือกศึกษา 3 วิชา 9 หนวยกิต สวนศึกษาแผน ข ตองเลือกศึกษา 5 วิชา
15 หนวยกิต จากวิชาดังตอไปนี้
กลุมวิชาการ
804 711 การวางแผนโครงสรางพื้นฐานชุมชนเมือง
Urban Infrastructure Planning
804 712 การวางแผนการขนสงในเมือง
Urban Transportation Planning
804 713 การวางแผนเคหะการชุมชนเมืองอยางยั่งยืน**
Planning for Sustainable Urban Housing
804 714 นโยบายสาธารณะและการจัดการเมือง*
Public Policies and Urban Management
804 715 เศรษฐศาสตรเมือง
Urban Economics
804 716 การวางแผนภาค
Regional Planning
กลุมปฎิบัติการ
804 721 การวางแผนภาคและเมืองเชิงบูรณาการ 2**
Integrative Urban and Regional Planning II
804 722 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนภาคและเมือง*
Information System for Urban and Regional Planning
กลุมเกี่ยวเนื่อง
804 731 การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม **
Cultural Heritage Conservation
804 732 พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม
Human Behavior and Environment
804 733 การออกแบบชุมชนเมืองอยางยั่งยืน**
Sustainable Urban Design
804 734 นิเวศวิทยาเมือง
Urban Ecology
804 735 หัวขอเรื่องพิเศษในการวางแผนภาคและเมือง 1*
Special Topics in Urban and Regional Planning I
804 736 หัวขอเรื่องพิเศษในการวางแผนภาคและเมือง 2*
Special Topics in Urban and Regional Planning II
804 737 หัวขอเรื่องพิเศษในการจัดการเมือง 1*
Special Topics in Urban Management I

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (1-4-4)
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

804 738 หัวขอเรื่องพิเศษในการจัดการเมือง 2*
Special Topics in Urban Management II
804 894 ปญหาพิเศษการวางแผนภาคและเมือง*
Special Problems in Urban and Regional Planning
3.1.3.3 วิทยานิพนธ
สําหรับแผน ก แบบ ก1
804 898 วิทยานิพนธ
Thesis
สําหรับแผน ก แบบ ก2
804 899 วิทยานิพนธ
Thesis
3.1.3.4 วิชาการศึกษาอิสระ
สําหรับแผน ข
804 897 การศึกษาอิสระ
Independent Study
* รายวิชาใหม
** รายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

36 หนวยกิต

12 หนวยกิต

6 หนวยกิต

คําอธิบายระบบรหัสวิชา
ตัวเลข สามตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หมายถึง ระดับของรายวิชา
ตัวเลขตัวที่ 4
เลข 7, 8 และ 9 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
หมายถึง หมวดวิชา
ตัวเลขตัวที่ 5
เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
เลข 1-5 หมายถึง หมวดวิชาเลือก
เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
การศึกษาอิสระ
ตัวเลขตัวที่ 6
หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา

ตัวอยางแผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2

804 898

วิทยานิพนธ
9 หนวยกิต
Thesis
804 701 ทฤษฎีการวางแผนภาคและเมือง
Urban and Regional Planning Theory
804 703 สถิติเพื่อการวางแผนภาคและเมือง
Statistics for Urban and Regional
Planning
804 891 สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง
ลงทะเบียนโดย
Seminar in Urban and Regional Planning ไมคิดหนวยกิต
804 xxx วิชาเลือก
Elective
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
9
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
9
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

-

-

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

-

3 หนวยกิต

9
9

12
12

หนวยกิต
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2

804 898

วิทยานิพนธ
Thesis
804 702 ระเบียบวิธีวิจัยในการวางแผนภาคและเมือง
Research Methodology in Urban and
Regional Planning
804 704 การวางแผนภาคและเมืองเชิงบูรณาการ 1
Integrative Urban and Regional
Planning I
804 xxx วิชาเลือก
Elective
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

แผน ข

แผน ข

9 หนวยกิต

-

-

-

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

-

3 (1-4-4)

3 (1-4-4)

-

3 หนวยกิต

3 หนวยกิต

9
18

9
18

9
21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
804 898

วิทยานิพนธ
Thesis
804 xxx วิชาเลือก
Elective
804 xxx วิชาเลือก
Elective
804 xxx วิชาเลือก
Elective
804 899 วิทยานิพนธ
Thesis
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

หนวยกิต
แผน ก แบบ ก1

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

9 หนวยกิต

-

-

-

3 หนวยกิต

3 หนวยกิต

-

3 หนวยกิต

3 หนวยกิต

-

-

3 หนวยกิต

-

3 หนวยกิต

-

9
27

9
27

9
30

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
804 898

วิทยานิพนธ
Thesis
804 899 วิทยานิพนธ
Thesis
804 897 การศึกษาอิสระ
Independent Study
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม

หนวยกิต
แผน ก แบบ ก1

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

9 หนวยกิต

-

-

-

9 หนวยกิต

-

-

6 หนวยกิต

9
36

9
36

6
36

คําอธิบายรายวิชา
804 701
ทฤษฎีการวางแผนภาคและเมือง
3 (3-0-6)
Urban and Regional Planning Theory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
ทฤษฎีในการวางแผนภาคและเมือง วิธีการวางแผนรูปแบบตางๆ ประวัติการ
พัฒนาแนวคิด และทฤษฎีการเจริญเติบโตและพัฒนาของชุมชน ประเด็นขอโตแยงในทฤษฎีการ
วางแผน การวิเคราะหทฤษฎีและบทบาทของนักวางแผนภาคและเมือง ในงานวางแผนกับปญหา
ที่เกิดขึ้นจริง การประยุกตทฤษฎีกับกรณีศึกษา
Theories in urban and regional planning. Styles of planning. Historical
development, concepts and theories of community growth and development. Debate
issues in planning theories. Examination of planning theories and roles of practicing
planners against real urban problems. Application of theories to case study.
804 702

ระเบียบวิธีวิจัยในการวางแผนภาคและเมือง
3 (3-0-6)
Research Methodology in Urban and Regional Planning
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
ประเภทของงานวิจัย การตั้งประเด็นปญหา การสรางกรอบความคิดในงานวิจัย
การตั้งสมมติฐาน การออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมและประมวลขอมูล การเลือกใช
กระบวนการทางสถิติที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะห การสรุปผลการวิจัย การนําเสนองานวิจัย
Research types, problem statements, conceptual framework, hypothesis
setting, research design, data collection and analysis, statistical analysis, research
conclusion and finding presentation

804 703

สถิติเพื่อการวางแผนภาคและเมือง
3 (3-0-6)
Statistics for Urban and Regional Planning
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
สถิติเพื่อการวางแผนภาคและเมือง และการใชโปรแกรมทางสถิติเพื่อชวยในการ

วิเคราะหขอมูล
Statistics for urban and regional planning and statistical software as
analytical tool
804 704

การวางแผนภาคและเมืองเชิงบูรณาการ 1
3 (1-4-4)
Integrative Urban and Regional Planning I
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
แนวทางเชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาแนวคิดเชิงบูรณาการและสราง
แบบจําลองในงานวางแผนภาคและเมือง
Interdisciplinary approaches to integrative concept development and
modeling for urban and regional planning.

804 711

การวางแผนโครงสรางพื้นฐานชุมชนเมือง
3 (3-0-6)
Urban Infrastructure Planning
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
หลักการ ขบวนการ และขั้นตอนในการวางแผนการจัดการพัฒนาเมืองเพื่อการ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติ และแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวของ ระบบโครงสรางพื้นฐาน
อันเปนสิ่งจําเปนของการดํารงอยูของเมือง (Urban sustainability) อันประกอบไปดวย
สาธารณูปโภคตางๆ เชน ระบบการคมนาคมขนสง ประปา ไฟฟา โรงเรียน และพื้นที่เพื่อการ
สันทนาการ ซึ่งมีความสัมพันธกับการใชประโยชนท่ดี ิน
Principles and methods in developmental management as a complement
process of plan implementation. Resolution for related problems. Community facilities for
urban sustainability such as transportation, water, electricity, school and recreational
spaces in relating to land utilization.
804 712

การวางแผนการขนสงในเมือง
3 (3-0-6)
Urban Transportation Planning
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
ระบบคมนาคมขนสงซึ่งเปนโครงสรางหลักของเมือง ความสัมพันธระหวาง
รูปแบบการใชที่ดินและการคมนาคมขนสง กระบวนการวางแผนดานการคมนาคมขนสง อุปสงค
และอุปทานของการขนสง หลักการวิเคราะหและประเมินระบบการคมนาคมขนสง บทบาทของ
การคมนาคมขนสงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมือง
A necessity of transportation systems as “city’s backbone”. Land use –
transportation relationship. Demand and supply aspects. Analyses and evaluations of
transportation systems.

804 713

การวางแผนเคหะการชุมชนเมืองอยางยั่งยืน
3 (3-0-6)
Planning for Sustainable Urban Housing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของการวางแผนเคหะการในเมืองอยางยั่งยืน ปจจัย
และกลยุทธที่เกี่ยวของกับความยั่งยืน วิธีการและขั้นตอนในการวางแผนเคหะการในเมืองอยาง
ยั่งยืน
Definition and importance of plannning for sustainable urban housing,
factors and strategies related to sustainability, methods and procedure in planning
sustainable urban housing.

804 714

นโยบายสาธารณะและการจัดการเมือง
3 (3-0-6)
Public Policies and Urban Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
แนวคิด สภาพแวดลอมของการจัดการเมืองที่นําไปสูการกําหนดนโยบาย
สาธารณะและการปฏิบัติการภายใตหลักธรรมาภิบาล
Urban management approach and managerial environment for public
policy making and implementation under good governance.

804 715

เศรษฐศาสตรเมือง
3 (3-0-6)
Urban Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
เศรษฐศาสตรเมือง และการเกิดเมือง แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่ใช
อธิบายโครงสรางของเมือง การวิเคราะหปญหาของเมืองดวยหลักทางเศรษฐศาสตร นโยบายของ
รัฐกับการวางแผนและการจัดการเมือง
Urban economics and urbanization, urban structures as explained by
economics concepts and theories, analysis of urban problems with economics principle,
government policy and urban planning and management.
804 716

การวางแผนภาค
3 (3-0-6)
Regional Planning
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
องคประกอบและโครงสรางของภาค หลักการ นโยบาย แนวความคิด และ
กระบวนการในการวางแผนภาค และการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
Study of regional composition and its structure, rationale, policy, concept,
process of regional planning and plan implementation

804 721

การวางแผนภาคและเมืองเชิงบูรณาการ 2
3 (1-4-4)
Integrative Urban and Regional Planning II
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
การประยุกตแนวทางเชิงสหวิทยาการและแบบจําลองเพื่อการพัฒนาและกําหนด
นโยบายสําหรับกรณีศึกษาในงานวางผังเมือง
Application of integrative concept and modeling to physical planning and
policy making of case studies in urban and regional planning

804 722

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนภาคและเมือง
3 (2-2-5)
Information System for Urban and Regional Planning
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร การ
สรางและการจัดการฐานขอมูล การประยุกตในการวางแผน และการวิจัยทางดานการวางแผน
ภาคและเมือง
Concepts of information systems and Geographic Information System
(GIS), database development and management, application in planning and research.

804 731

การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
Cultural Heritage Conservation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
ความมุงหมายในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม ปญหาและประวัติความ
เปนมาในการอนุรักษ มาตรการและแนวปฎิบัติในการอนุรักษจากภาครัฐและประชาชนใน
ประเทศและตางประเทศ สัมมนากรณีศึกษา ฝกภาคปฎิบัติการสํารวจชุมชนและวางแผนอนุรักษ
Purposes of cultural heritage conservation, problems and history of
cultural heritage conservation, practical guides in conservation, seminar of case studies,
field study in conservation.
804 732

พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม
3 (3-0-6)
Human Behavior and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอม พฤติกรรม และการวางแผน การศึกษา
พฤติกรรมกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับสถานที่และปรากฏการณพฤติกรรมทางดานสังคม
การนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม และการวางแผน
Theories linking environment, behavior and design, environment and
behavior studies (EBS) on place issues, and socio-behavioral phenomena, utilization of
EBS in environmental policy and planning.
804 733

การออกแบบชุมชนเมืองอยางยั่งยืน
3 (2-2-5)
Sustainable Urban Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคสภาพแวดลอมชุมชนเมืองอยาง
ยั่งยืน โดยสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการออกแบบสภาพแวดลอมชุมชน
ที่มีอยูอยางหลากหลายเพื่อนําไปสูความยั่งยืนของเมือง
Issues concerning sustainability of the urban environment through various
design principles, concepts and methods for creating urban sustainability.

804 734

นิเวศวิทยาเมือง
3 (3-0-6)
Urban Ecology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี โครงสราง หนาที่ และระบบที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยาเมือง
และศึกษาตัวอยางงาน และกรณีศึกษาที่ดี เปนตนแบบในการวางแผนรักษาและพัฒนาระบบ
นิเวศของเมืองของตางประเทศและในประเทศไทย
Concepts, theories, structures, functions and systems related to urban
ecology. Exploring examples of conservation and development plan of urban ecology in
Thailand and abroad.

804 735

หัวขอเรื่องพิเศษในการวางแผนภาคและเมือง 1
3 (3-0-6)
Special Topics in Urban and Regional Planning I
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
หัวขอเรื่องพิเศษที่เกี่ยวของกับงานวางแผนภาคและเมือง โดยจะเปนไปตาม
ความสนใจของนักศึกษาและความเชี่ยวชาญของผูสอน
Various special topics in urban and regional planning depending on the
student interests and proficiency of faculty members.

804 736

หัวขอเรื่องพิเศษในการวางแผนภาคและเมือง 2
3 (3-0-6)
Special Topics in Urban and Regional Planning II
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
หัวขอเรื่องพิเศษที่เกี่ยวของกับงานวางแผนภาคและเมือง โดยจะเปนไปตาม
ความสนใจของนักศึกษาและความเชี่ยวชาญของผูสอน
Various special topics in urban and regional planning depending on the
student interests and proficiency of faculty members.

804 737

หัวขอเรื่องพิเศษในการจัดการเมือง 1
3 (3-0-6)
Special Topics in Urban Management I
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
หัวขอเรื่องพิเศษที่เกี่ยวของกับการจัดการเมือง โดยจะเปนไปตามความสนใจ
ของนักศึกษาและความเชี่ยวชาญของผูสอน
Various special topics in urban and regional planning depending on the
student interests and proficiency of faculty members.

804 738

หัวขอเรื่องพิเศษในการจัดการเมือง 2
3 (3-0-6)
Special Topics in Urban Management II
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
หัวขอเรื่องพิเศษที่เกี่ยวของกับการจัดการเมือง โดยจะเปนไปตามความสนใจ
ของนักศึกษาและความเชี่ยวชาญของผูสอน
Various special topics in urban and regional planning depending on the
student interests and proficiency of faculty members.

804 891

สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง
3 (3-0-3)
Seminar in Urban and Regional Planning
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
การวิพากษ ปจจัย ประเด็นที่เปนพื้นฐานของการวางแผนภาคและเมือง รวมถึง
กระแสปจจุบันอันเปนประเด็นใหมที่นาสนใจ
Critics of various issues in the fundamental of urban and regional planning.

804 894

ปญหาพิเศษการวางแผนภาคและเมือง
3 (3-0-6)
Special Problems in Urban and Regional Planning
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
ประเด็นปญหาพิเศษทางการวางแผนภาคและเมืองที่เปนความสนใจเฉพาะบุคคล
Special problems in urban and regional planning of individual interests.

804 897

การศึกษาอิสระ
6 หนวยกิต
Independent Study
เงื่อนไขของรายวิชา : ตองผานการสอบประมวลความรูกอนการศึกษา
วิจัย คนควา ในหัวขอเรื่องที่เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและภาคดวย
ตนเอง ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Independent study and research of topics related to urban and regional
planning
804 898

วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา : ตามความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
การกําหนดหัวขอวิจัย วางแผนและพัฒนาโครงรางวิจัย ดําเนินการวิจัย และเขียน

รายงานการวิจัย
Defining research problems, designing and developing a research proposal,
conducting research, and writing a research report.

804 899

วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา : ตามความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
การกําหนดหัวขอวิจัย วางแผนและพัฒนาโครงรางวิจัย ดําเนินการวิจัย และเขียน

รายงานการวิจัย
Defining research problems, designing and developing a research proposal,
conducting research, and writing a research report.

