หลักสู ตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต
Master of Urban Design and Development Program
(หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสู ตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
Master of Urban Design and Development Program (International Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่ อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่ อ (อังกฤษ) :

การออกแบบชุมชนเมืองมหาบัณฑิต
อบ.ม.ม.
Master of Urban Design
M. UD.

3. วิชาเอก

: ไม่ มี

4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร : 36 หน่ วยกิต

5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ เป็ นหลักสู ตรปริญญาโทต่ อเนื่องจากระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 1.5 ปี (ระดับปริญญาตรี 3.5 ปี ระดับ
ปริญญาโท 1.5 ปี )
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่ างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่ The University of Kitakyushu, Japan / Kinki University, Japan/ Ritsumeikan
University, Japan/ Northumbria University, England
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555
กาหนดเปิ ดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 18/2554 เมือ่ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2554
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที2่ /2555
เมือ่ วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมือ่ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ในปี การศึกษา
2561
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรสามารถประกอบวิชาชีพอิสระ หรือทางานในหน่ วยงาน ราชการ ทางานบริษัทที่ปรึกษา
โครงการที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาชุมชนเมืองได้ หลายประเภท ทั้งในและต่ างประเทศ
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
10. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสั งคม ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร ให้ เป็ นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ตามยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมอย่ างยั่งยืน การ
จัดการสิ่ งแวดล้ อมเมืองและโครงสร้ างพืน้ ฐาน ที่มีเป้ าหมายในการพัฒนาเมือง โดยการผสมผสานวัฒนธรรม สั งคม และระบบ
นิเวศน์ เข้ าด้ วยกัน พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานทีใ่ ห้ ความสาคัญกับการใช้ ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่ า และการบรรเทาผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ต่ อชุมชนเมือง
10.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคม และวัฒนธรรม ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสู ตรฯ นั้น จาเป็ นต้ องมีความ
เกี่ย วเนื่ อ งกับ การบู ร ณาการเชิ ง วิชาการด้ า นการออกแบบพัฒ นาชุ ม ชนเมือ ง เพื่อสอดรั บ กับ การเปลี่ย นแปลงทางสั งคมและ
วัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมเมืองทั้งในประเทศและต่ างประเทศ มุ่งเน้ นการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพทางวิชาการและวิจัยระดับสู ง จาก
ความรู้ ความเชี่ ยวชาญในด้ านการออกแบบพัฒนาชุ มชนเมือง ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชี พที่เป็ นสากลในระดับนานาชาติ
สัมพันธ์ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ สามารถปฎิบัติงานด้ าน
การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองให้ มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญ มีขีดความสามารถในการเป็ นผู้นาทางวิชาการ แสวงหาความรู้ ใหม่ ได้ อย่ าง
อิสระ สร้ างรวมถึงเชื่ อมโยงและบู รณาการศาสตร์ ที่ต นเชี่ ยวชาญกับ ศาสตร์ อื่นได้ อย่ างต่ อเนื่อง พร้ อมกับสื บสานและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่ อสั งคม มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพควบคู่ไปกับความรู้ ความสามารถขั้นสู ง
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11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10.1 และ 10.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบกับสภาวะโลกร้ อน การย้ ายถิ่นฐานของประชากร และกระแสการเติบโตของ
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ น้นั ทาให้ กระบวนการพัฒนาเมืองต้ องปรับเปลี่ยนรู ปแบบใหม่ เพื่อรองรับกับความต้ องการที่หลากหลายและ
ซับซ้ อนยิ่งขึน้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา จึงส่ งผลให้ มีความต้ องการทางวิชาชีพมากขึน้ อย่ างต่ อเนื่องทั่วโลก
ทั้งนักวางแผนนโยบาย และนักวิชาการด้ านการออกแบบพัฒนาชุ มชนเมืองมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการส่ งเสริมและชี้แนว
ทางการพัฒนาสภาพแวดล้ อมกายภาพของเมืองอย่ างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสู ตรการออกแบบพัฒนาชุ มชนเมืองมหาบัณฑิต ของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นี้ ได้ จดั ตั้งขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้ องการดังกล่ าว
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
เพื่ อ ก้ า วไปข้ า งหน้ า พร้ อมกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ในการเป็ นมหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ โลก คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองได้ เริ่มหลักสู ตรนานาชาติขึน้ เป็ นหลักสู ตรแรกของคณะฯ คือหลักสู ตรการออกแบบพัฒนา
ชุมชนเมืองมหาบัณฑิตนี้ ทางคณะฯ มีความประสงค์ ทจี่ ะทาความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่ างประเทศ ที่มีการสอนและการ
วิจัยด้ านการออกแบบพัฒนาชุ มชนเมือง โดยรวมประสบการณ์ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในโลกตะวันตก เข้ ากับจิตวิญญาณของ
ภาคตะวันออกเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะส่ งผลให้ สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญในการแก้ ไขปัญหาของสั งคมเมืองได้
อย่ างมีคุณภาพ หลักสู ตรการออกแบบพัฒนาชุ มชนเมืองมหาบัณฑิตจึงส่ งเสริมความเป็ นเลิศทางวิชาการ และยังมีส่วนช่ วยในการ
สร้ างสภาพแวดล้ อมทางกายภาพทีด่ ี เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ไม่ เพียงแต่ ในระดับเมือง แต่ รวมไปถึงระดับโลก ด้ วยคุณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่ อสังคมซึ่งเป็ นปณิธานสาคัญแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่ น รายวิชาที่เปิ ดสอนเพื่อให้ บริการวิทยาลัย/
คณะ/ภาควิชาอืน่ หรือต้ องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ )
12.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสู ตรอืน่
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/ คณะ/ ภาควิชา/ หลักสู ตรอืน่ ต้องมาเรียน
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรเฉพาะทางขั้นสู งทีส่ อดคล้ องกับความต้ องการทีห่ ลากหลายในวิชาชีพนานาชาติ โดยมุ่งเน้ นการประยุกต์ วิชาการ
พืน้ ฐานด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิ ลปวัฒนธรรม สั งคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ รวมถึงบูรณาการศาสตร์ เพื่อสร้ างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ให้ สังคมโลก ซึ่ งมีความสั มพันธ์ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาการศึ กษาระดับอุดมศึ กษาของชาติ และปรั ชญาของการ
อุดมศึ กษา เพื่อให้ มีขีดความสามารถในการเป็ นผู้นาทางวิชาการ แสวงหาความรู้ ใหม่ ได้ อย่ างอิสระ หลักสู ตรนี้ม่ ุงเน้ นให้ ผู้สาเร็ จ
การศึ กษามีคุณภาพทางวิชาการพร้ อมศั กยภาพการวิจัย มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญในสาขาการออกแบบพัฒนาชุ มชนเมืองตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับสากล มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่ อสภาพแวดล้ อม ต่ อสั งคม เปี่ ยมด้ วยคุณธรรม และ
จริยธรรม
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ความสาคัญ
การเปลี่ยนแปลงของสั งคมเมืองและสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภู มิอากาศในปั จจุบันรวมทั้ง การขยายตัวของสังคม
เมืองอย่ างรวดเร็วจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศไทยและในต่ างประเทศทัว่ โลก ส่ งผลให้ การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง
เมืองเข้ ามามีบทบาทอย่ างมากในการพัฒนาเมืองอย่ างมีคุณภาพ การเพิม่ พูนองค์ ความรู้ ทางวิชาการและวิชาชีพจึงมีความสาคัญ ยิง่ ใน
กระบวนการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองอย่ างยัง่ ยืน เพือ่ ส่ งเสริมชีวติ ความเป็ นอยู่ของมนุษย์ และสภาพแวดล้ อมในปัจจุบันให้ ดขี นึ้
และสามารถพัฒนาต่ อเนือ่ งไปในอนาคตได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสู ตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง เป็ นหลักสู ตรวิชาชีพการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (รวม 36 หน่ วยกิต ในช่ วง
เวลาการศึกษา 1.5 ปี ) เป็ นหลักสู ตรต่ อเนื่องระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท เพือ่ เตรียมความพร้ อมและทักษะด้ านวิชาการของ
นักศึกษาในการปฏิบัตวิ ชิ าชีพ หลักสู ตรมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.2.1 ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพสู ง มีความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้ างสรรค์ เพือ่ เข้ าสู่ วงการวิชาชีพ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง
1.2.2 ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามพร้ อมทีจ่ ะเป็ นผู้นาในวิชาชีพ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพือ่ การ
พัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ
1.2.3 ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในการศึกษาเชิงกว้าง และเชิงลึกในสาขาวิชาทีส่ นใจ และสามารถบูรณา
การศาสตร์ ระหว่ างสาขาทีเ่ กีย่ วข้ องกับการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมีความรู้ ความสามารถในการวิจยั เพือ่ ประโยชน์ ของวงการ
วิชาชีพและสถาบันวิชาการ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
- เป็ นการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่ งปี การศึกษาออกเป็ นสองภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษา หนึ่งมี ระยะเวลา 15
สัปดาห์ ภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์
- แผน ก แบบ ก2 แผนจัดทาวิทยานิพนธ์ เป็ นแผนการศึกษาทีเ่ น้ นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ไม่
น้ อยกว่ า 12 หน่ วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
วันเวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน มกราคม – พฤษภาคม
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คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
1) สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสู ตรการออกแบบพัฒนาเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ
2) สาเร็ จการศึ กษาชั้ นปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาที่ สั มพันธ์ กับการออกแบบพัฒนาชุ ม ชนเมืองหรื อสาขาวิชาอื่น ๆ จาก
สถาบันอุดมศึ กษาอื่นในประเทศหรื อต่ างประเทศ ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยรั บรอง ที่คณะกรรมการประจาหลักสู ตร
เห็นสมควร โดยสามารถเทียบโอนหน่ วยกิต ได้ โดยให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีค่าเฉลี่ย
สะสมไม่ น้อยกว่ า 2.50 หรือมีประสบการณ์ ในการทางานอย่ างน้ อย 1 ปี ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
3) ผู้เข้ าศึกษาต้ องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้ าศึกษาโดยมีผลสอบ TU-GET ไม่ ต่ากว่ า 500 คะแนน หรื อ
TOEFL สาหรับ Paper-based ไม่ ตา่ กว่ า 500 คะแนน หรือ สาหรับ Computer – based ไม่ ต่ากว่ า 173คะแนน หรือ
สาหรับ Internet-based ไม่ ตา่ กว่ า 61 คะแนน หรือได้ คะแนน IELTS ไม่ ตา่ กว่ า ระดับ 5.5
วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ใช้ วธิ ีการสอบข้ อเชียนและสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกเว้ นผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา
จากหลักสู ตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม่ ผี ลการศึกษาทีม่ คี ่ าระดับ
เฉลีย่ สะสม ไม่ ตา่ กว่ า 2.50 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะรับไว้ เข้ าศึกษาต่ อโดยไม่ ผ่านการสอบคัดเลือก
2) ผู้เข้ าศึกษาต้ องยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้ าศึกษาโดยมีผลสอบ TU-GET ไม่ ต่ากว่ า 500 คะแนน หรือ
TOEFL สาหรับ Paper-based ไม่ ตา่ กว่ า 500 คะแนน หรือ สาหรับ Computer – based ไม่ ต่ากว่ า 173คะแนน หรือ
สาหรับ Internet-based ไม่ ตา่ กว่ า 61 คะแนน หรือได้ คะแนน IELTS ไม่ ตา่ กว่ า ระดับ 5.5
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษายังไม่ สามารถปรับตัวเข้ ากับระบบการเรียนการสอนทีน่ ักศึกษาจาเป็ นต้ องค้ นคว้ าความรู้ เพิ่มเติมควบคู่
ไปกับการเรียนในชั้นเรียน

2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
จัดระบบให้ อาจารย์ ทปี่ รึกษาและเจ้ าหน้ าทีค่ อยแนะแนวทางในการปรับตัวของนักศึกษา
2.5 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
 อืน่ ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 12 15 และ
ข้ อ 19
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตและระยะเวลาศึกษา
3.1.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 36
หน่ วยกิต
3.1.1.2 ระยะเวลาศึกษา
เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา หลักสู ตร 1.5 ปี ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรอย่ างมากไม่ เกิน 8
ภาคการศึกษาปกติ และใช้ เวลาศึกษาอย่ างน้ อย 3 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1. วิชาบังคับ
2. วิชาบังคับเลือก
3. วิทยานิพนธ์
รวมหน่ วยกิต

12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
(1) รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ อบ/ UD
หมายถึง
อักษรย่ อของสาขาวิชา การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง
เลขหลักหน่ วย เลข 0
เลขหลักสิบ

เลขหลักร้ อย

หมายถึง
เลข 1-9
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 6–7
เลข 8

การศึกษารายบุคคล/ วิทยานิพนธ์
หมายถึง
ลาดับของวิชาใสแต่ ละหมวดวิชา
หมายถึง
วิชาการวิจยั
หมายถึง
วิชาสัมมนา
หมายถึง
วิชาปฏิบัตกิ าร
หมายถึง วิชาบังคับเลือก
หมายถึง
วิชาระดับปริญญาโท/ การศึกษารายบุคคล
หมายถึง
วิชาวิทยานิพนธ์

(2) รายวิชา
วิชาบังคับ
อบ. 611 การวิจยั เพือ่ การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง
(UD 611 Advanced Urban Design and Development Research)
อบ. 621 สัมมนาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองขั้นสู ง 1
(UD 621 Seminar in Advanced Urban Design and Development 1)
อบ. 700 การศึกษารายบุคคล
(UD 700 Individual studies)
อบ. 721 สัมมนาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองขั้นสู ง 2
(UD 721 Seminar in Advanced Urban Design and Development 2

12 หน่ วยกิต
3 (1 – 4 – 7)
3 (1 – 4 – 7)
3 (0 – 6 – 6)
3 (1 – 4 – 7)
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วิชาบังคับเลือก
12 หน่ วยกิต
กลุ่มปฏิบัตกิ ารออกแบบชุมชนเมือง
(Urban Design Studio)
ให้ เลือกศึกษา 1 วิชาจากรายวิชาดังต่ อไปนี้
อบ. 641 ปฏิบตั กิ ารออกแบบชุมชนเมืองเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
6 (2 – 8 – 14)
(UD 641 Urban Design for Tourism)
อบ. 642 ปฏิบัตกิ ารออกแบบชุมชนเมืองโดยความร่ วมมือระหว่ างภาครัฐและเอกชน 6 (2 – 8 – 14)
(UD 642 Urban Design with Public-Private Partnership)
อบ. 643 ปฏิบัตกิ ารออกแบบชุมชนเมืองเพือ่ นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ และเคหะการ 6 (2 – 8 – 14)
(UD 643 Urban Design for Real Estate and Housing Innovation)
กลุ่มปฏิบัตกิ ารการพัฒนาชุมชนเมืองให้ ยงั่ ยืน
(Development for Sustainable Community Studio)
ให้ เลือกศึกษา 1 วิชาจากรายวิชาดังต่ อไปนี้
อบ. 741 ปฏิบัตกิ ารการพัฒนาเมืองเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
(UD 741 Urban Development for Tourism)
อบ. 742 ปฏิบัตกิ ารการพัฒนาเมืองเพือ่ ความร่ วมมือระหว่ างภาครัฐและเอกชน
(UD 742 Urban Development with Public-Private Partnership)
อบ. 743 ปฏิบัตกิ ารการพัฒนาเมืองเพือ่ นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ และเคหะการ
(UD 743 Urban Development for Real Estate and Housing Development)
วิทยานิพนธ์
อบ. 800 วิทยานิพนธ์
(UD 800 Thesis)

รวม

6 (2 – 8 – 14)
6 (2 – 8 – 14)
6 (2 – 8 – 14)

12 หน่ วยกิต
12 (0 – 24 – 15)

7

3.1.4 แผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (ศึกษาต่ อจากระดับปริญญาตรี)
อบ. 611 การวิจยั เพือ่ การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง
UD 611 Advanced Urban Design and Development Research
อบ. 621 สัมมนาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองขั้นสู ง 1
UD 621 Seminar in Advanced Urban Design and Development 1
อบ. XXX วิชาบังคับเลือก กลุ่มปฏิบัตกิ ารออกแบบชุมชนเมือง
(อบ. 641/ อบ.642/ อบ.643)
รวม
ปี การศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
อบ. 700 การศึกษารายบุคคล
UD 700 Individual Studies
อบ. 721 สัมมนาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองขั้นสู ง 2
UD 721 Seminar in Advanced Urban Design and Development 2
อบ. XXX วิชาบังคับเลือก ปฏิบตั กิ ารการพัฒนาชุมชนเมืองให้ ยงั่ ยืน
(อบ. 741/ อบ. 742/ อบ. 743)
รวม

ปี การศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
อบ. 800 วิทยานิพนธ์
UD 800 Thesis

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

12 หน่ วยกิต
รวม

12 หน่ วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
อบ. 611 การวิจยั เพือ่ การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง
3 (1 – 4 – 3)
UD 611 Advanced Urban Design and Development Research
การศึกษาวิธีการวิจยั ในการออกแบบ แนะนากรอบแนวความคิดในการวิจยั สาหรับการออกแบบอันเกีย่ วเนื่องกับ
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ผ่านการเรียนทั้งทฤษฏีและปฏิบตั กิ ารและการทาโครงงานขนาดเล็กทีเ่ กีย่ วเนื่อง กับความสนใจของ
นักศึกษาและฝึ กหัดการวางแผนการทาวิจยั เพือ่ การออกแบบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูล
อบ. 621 สัมมนาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองขั้นสู ง 1
3 (1 – 4 – 3)
UD 621 Seminar in Advanced Urban Design and Development 1
การสัมมนาเพือ่ ศึกษาความหลากหลายของประเภทการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองทีส่ ่ งผลกระทบต่อชุมชน
สังคมในภาพกว้ าง และสิ่งแวดล้อม รวมถึงทฤษฎี การวิจยั และการนาไปปฏิบตั ใิ ช้ โดยศึกษาผ่านหัวข้ อทีห่ ลากหลาย การ
จัดการเรียนการสอนโดยมีการคิดร่ วมกัน การโต้ เถียงผ่านการอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และการบรรยาย โดยกลุ่ม
คณาจารย์
อบ. 631 ปฏิบัตกิ ารออกแบบชุมชนเมืองเพือ่ การพัฒนา
6 (2 – 8– 14)
UD 631 Urban Design in Development Studio
ปฏิบัตกิ ารการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง โดยการนาทฤษฎีมาประยุกต์ ใช้ รวมถึงการวิเคราะห์ ประเด็นทาง
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐศาสตร์ การเมือง และการวิเคราะห์ เชิงพืน้ ที่ เพือ่ การพัฒนาอย่ างองค์รวมให้ รองรับกับความซับซ้ อนที่
เพิม่ มากขึน้ ในการออกแบบและสร้ างสรรค์ รูปแบบของเมือง
อบ. 700 การศึกษารายบุคคล
3 (0 – 6 – 3)
UD 700 Individual Studies
นักศึกษาได้ ศึกษาด้ วยตนเองถึงหัวข้ อที่ได้ รับการอนุมัติการสาขาวิชาทางด้ านการออกแบบพัฒนาชุ มชนเมือง
กระบวนการศึกษาควรให้ เป็ นไปตามหลักการการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง
อบ. 721 สัมมนาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองขั้นสู ง 2
3 (1 – 4 – 3)
UD 721 Seminar in Advanced Urban Design and Development 2
สัมมนาเพือ่ อภิปรายทฤษฎีและแนวคิดเพือ่ ช่ วยให้ นักศึกษาพัฒนาหัวข้ อวิจยั ทีส่ นใจทีเ่ กีย่ วกับการออกแบบพัฒนา
ชุมชนเมือง ได้ ศึกษาประเด็นทีส่ าคัญต่ อการวิจยั เช่ น ทฤษฎี ระเบียบวิธีวจิ ยั และเทคนิคต่ างๆ ในการทาวิจยั สัมนนายังเน้ น
หลักปฏิบัตแิ ละทักษะเพือ่ เสนอแนะแนวควาคิด การกาหนดโครงสร้ างของปัญหาการวิจยั และการทาวิจยั ด้ วยตนเอง
อบ. 731 Development for Sustainable Community
6 (2 – 8– 14)
UD 731 ปฏิบัตกิ ารการพัฒนาชุมชนเมืองให้ ยงั่ ยืน
เสนอแนวทางการพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสร้ างสรรค์ สภาพแวดล้อมกายภาพของเมือง ทีม่ คี วามเป็ นธรรมใน
ด้ านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อม นวัตกรรม การทางานร่ วมกัน การวิจยั และการสื่อสารเพือ่ การพัมนาชุมชมและสังคม
เมืองให้ ยงั่ ยืนผ่านกระบวนการและงานออกแบบสร้ างสรรค์
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วิชาบังคับเลือก
กลุ่มปฏิบัตกิ ารออกแบบชุมชนเมือง
(Urban Design Studio)
อบ. 641 ปฏิบัตกิ ารออกแบบชุมชนเมืองเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
6 (2 – 8 – 14)
(UD 641 Urban Design for Tourism)
ปฏิบัติการออกแบบชุ มชนเมือง ที่มีการสนับสนุนและกาหนดกรอบการปฏิบัติงานให้ นักศึ กษา โดยคานึงถึงพื้นที่และ
ปรแกรมเกี่ ย วข้ อ งเฉพาะทางด้ า นอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว และปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี ส่ วนในการท าให้ อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว
ประสบความสาเร็ จ ศึ กษารู ปแบบการท่ องเที่ยวและสารวจวิธีและเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยหาข้ อมู ล สารวจ และ ตั้งสมมติฐาน
ถึงความซั บซ้ อนของปั จจัยต่ าง ๆ ในเมืองที่กาลังพัฒนา สนับสนุ นให้ นักศึ กษาพัฒนา สมมติฐานทาง การออกแบบ ที่เกี่ยวข้ อง
กับระบบสาธารณู ปโภค พื้นที่ หรื อ การให้ บริ การแบบใหม่ ที่ตอบสนองต่ อความ ต้ องการของคนหลายกลุ่ ม ในระดับที่ต่างกัน
และนามาประยุกต์ เพือ่ การออกแบบชุมชนเมืองทีส่ ามารถสร้ าง ประสบการณ์ การท่ องเทีย่ วทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์
อบ. 642 ปฏิบตั กิ ารออกแบบชุมชนเมืองโดยความร่ วมมือระหว่ างภาครัฐและเอกชน
UD 642 Urban Design with Public-Private Partnership

6 (2 – 8 – 14)

ปฏิ บัติการออกแบบชุ มชนเมื อง ที่ มีการสนั บสนุ นและกาหนดกรอบการปฏิ บัติงานให้ นั กศึ กษา โดยค านึ งถึ งพื้นที่ และ
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ องในด้ านการพั ฒ นาความร่ วมมื อ ระหว่ างภาครั ฐและเอกชน และปั จจั ย ต่ าง ๆ ที่ มี ส่ วนในการส่ งเสริ ม
ความร่ วมมือระหว่ างภาครัฐและเอกชนประสบความสาเร็จศึกษารู ปแบบการออกแบบและสารวจวิธีและเครื่องมือที่ใช้ ในการ วิจัยหาข้ อมูล สารวจ
แ ล ะ ตั้ ง ส ม ม ติ ฐ า น ถึ ง ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น ข อ ง ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ใ น เ มื อ ง ที่ ก า ลั ง พั ฒ น า ส นั บ ส นุ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
พัฒนาสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้ องกับการออกแบบสอดแทรกความเป็ นเมือง เพือ่ ตอบสนองต่ อความต้ องการของคนหลายกลุ่ม ในระดับทีต่ ่ างกัน
อบ. 643 ปฏิบัตกิ ารออกแบบชุมชนเมืองเพือ่ นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ และเคหะการ
UD 643 Urban Design for Real Estate and Housing Innovation

6 (2 – 8 – 14)

ปฏิบัติการออกแบบชุ มชนเมืองที่มีการสนับสนุ นและกาหนดกรอบการปฏิ บัติงานให้ นักศึ กษา โดยคานึ งถึงพื้นที่และ
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในด้ า นการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละเคหะการ และปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี ส่ วนในการส่ งเสริ ม โครงการ
อสั งหาริมทรัพย์ และเคหะการให้ ประสบความสาเร็จ ศึกษารู ปแบบการออกแบบและสารวจวิธีและเครื่องมือที่ใช้ ใน การวิจัยหาข้ อมูล
ส ารวจ และ ตั้ งสมมติ ฐ าน ถึ งความซั บซ้ อนของปั จจั ย ต่ าง ๆ ในเมื อ งที่ ก าลั ง พั ฒ นา สนั บสนุ นให้ นั กศึ กษา
พัฒนาสมมติฐ านที่ เกี่ ยวข้ องกั บการออกแบบนวัตกรรมเพื่ อการอยู่ อาศั ย เพื่อ ตอบสนองต่ อความต้ อ งการของคนหลายกลุ่ ม
ในระดับทีต่ ่ างกัน
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กลุ่มปฏิบัตกิ ารการพัฒนาเมือง
(Urban Development Studio)
อบ. 741 ปฏิบัตกิ ารการพัฒนาเมืองเพือ่ การท่ องเทีย่ ว
6 (2 – 8 – 14)
UD 741 Urban Development for Tourism
ศึ ก ษาบทบาทของการท่ อ งเที่ ย วที่ ส ร้ างสรรค์ ที่ มี ผ ลต่ อ สั งคมและประเมิ ณ ผลกระทบที่ มี ต่ อ ชุ ม ชน หั ว ข้ อ ศึ ก ษา
ครอบคลุมถึง การดาเนินการ กลยุทธในการบริหารจัดการ การเงิน และ นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการท่ องเที่ยว การนาการ ออกแบบ
ไปใช้ เพื่ อ ส่ งเสริ ม การท่ องเที่ ย วและผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ต่ อสิ่ ง แวดล้ อมและชุ ม ชน บทบาทของนโยบายระดั บ ชาติ
การปกครองระดับท้ องถิ่น ทีม่ ตี ่ อการพัฒนาการท่ องเทีย่ ว
อบ. 742 ปฏิบัตกิ ารการพัฒนาเมืองโดยความร่ วมมือระหว่ างภาครัฐและเอกชน
6 (2 – 8 – 14)
UD 742 Urban Development with Public-Private Partnership
ศึกษาบทบาทของความร่ วมมือระหว่ างภาครัฐและเอกชนทีม่ ผี ลต่อสังคม และประเมิณผลกระทบทีม่ ตี ่ อชุมชน
หัวข้ อศึกษาครอบคลุมถึง การดาเนินการ กลยุทธในการบริหารจัดการ การเงิน และ นโยบายทีเ่ กีย่ วข้ องกับความร่ วมมือ
ระหว่ างภาครัฐและเอกชน การนาการออกแบบไปใช้ เพือ่ ส่ งเสริมความร่ วมมือระหว่ างภาครัฐและเอกชน บทบาทของ
นโยบายระดับชาติ การปกครองระดับท้ องถิ่น ทีม่ ตี ่ อความร่ วมมือระหว่ างภาครัฐและเอกชน
อบ. 743 ปฏิบตั กิ ารการพัฒนาเพือ่ นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์และเคหะการ
UD 743 Urban Development for Real Estate and Housing Innovation

6 (2 – 8 – 14)

การพัฒนาเพือ่ ส่ งเสริมนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ และเคหะการหัวข้ อศึกษาครอบคลุมถึง ความเป็ นไปได้ ของ โครงการ
การดาเนินการ กลยุทธในการบริหารจัดการ การเงิน แผนการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน บทบาท ของนโยบายระดับชาติ
การปกครองระดั บ ท้ อ งถิ่ น บทบาทของชุ ม ชน และ ภาคเอกชน ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และเคหะการ
การเสนอนโยบายหรือแนวทางเพือ่ ส่ งเสริมการออกแบบทีอ่ ยู่อาศัยอันยัง่ ยืน

วิทยานิพนธ์
อบ. 800 วิทยานิพนธ์
12 (0 – 24 – 24)
UD 800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจัยและการดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาการออกแบบพัฒนาชุ มชน
เมือง เขียนวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาชุ มชนเมือง และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนวิจัยเผยแพร่ จริยธรรมในการ
วิจยั
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Course description
UD 611 Advanced Urban Design and Development Research
3 (1 – 4 – 3)
A study of research methodology in design that introduce a series of frameworks in design research,
associated qualitative and visual research methods. Through a series of readings, exercises, and a small research
project which can be related to students' individual research interests, students will learn how to conduct flexible,
design-centered research planning, analyze and synthesize data.
UD 621 Seminar in Advanced Urban Design and Development 1
3 (1 – 4 – 3)
This seminar course is to expose students to various different types of urban design and development
prominent issues that affect the community, the wider society, and the environment. Theory, research, and application are
expressed in relation to urban design and development through various course topics. This course executes through
collaborative thinking, debates through discussion, and lectures, which will be coordinated by group lecturers.
UD 631 Urban Design in Development Studio
6 (2 – 8– 14)
A studio-based module to test theory through practices. Combining cultural, social, economic, political
and spatial analysis in the effort to present a holistic response to the growing complexities within the design and
production of urban form.
UD 700 Individual Studies
3 (0 – 6 – 3)
Students conduct independent study which is subject to the approval of the Urban Design and
Development department. The process of presenting the research should follow appropriate research protocols
dealing with topics relevant to urban design and development.
UD 721 Seminar in Advanced Urban Design and Development 2
3 (1 – 4 – 3)
Seminars lead to theory and concept discussion to help student develop own research interest related to
urban design and development. Students investigate the subject matter of research such as theory, methodologies,
and techniques for research. Seminar emphasizes principles and skills for investigating ideas, framing researchable
problems, and conducting independent research.
UD 731 Development for Sustainable Community
6 (2 – 8– 14)
To develop a development proposal related to the creation of urban built environment that are
socially, economically and environmentally just. Innovation, partnership, research and communication for
sustainable community development through design intervention.
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Urban Design Studio
UD 641 Urban Design for Tourism
6 (2 – 8 – 14)
This studio supports urban design process and provides framework for students to critically consider sites and
programs relating specifically to tourism industry and factors contributing to successful tourism industry. Students are
introduced to various tourism models and exploration methods and tools for researching, investigating, and hypothesizing
the complex layers of developing city. This studio encourages students to develop hypothesis for new infrastructure,
spaces, or services that address the needs of different stakeholders at various scales and apply their hypotheses in designs
for particular neighborhood that offer distinctive tourism experience.
UD 642 Urban Design with Public-Private Partnership
6 (2 – 8 – 14)
This studio supports urban design process and provides framework for students to critically consider sites and
issues relating specifically to Public-Private Partnership and factors contributing to successful Public-Private Partnership
project. Students are introduced to various design models and exploration methods and tools for researching,
investigating, and hypothesizing the complex layers of developing city. This studio encourages students to develop
hypothesis for urban design intervention that address the needs of different stakeholders at various scales.
UD 643 Urban Design for Real Estate and Housing Innovation
6 (2 – 8 – 14)
This studio supports urban design process and provides framework for students to critically consider sites and
issues relating specifically to real estate and housing development and factors contributing to successful real estate and
housing development project. Students are introduced to various design models and exploration methods and tools for
researching, investigating, and hypothesizing the complex layers of developing city. This studio encourages students to
develop hypothesis for innovative housing scheme that address the needs of different stakeholders at various scales.
Urban Development Studio
UD 741 Urban Development for Tourism
6 (2 – 8 – 14)
Introduces the role of creative tourism and leisure sectors in the society and to evaluate the impact on local
community. Topics include understanding the operations, management strategies, finance, policies related to tourism.
The implementation of design to support tourism and its impact on local environment and communities, the role of
national policy and local government on tourism development.
UD 742 Urban Development with Public-Private Partnership
6 (2 – 8 – 14)
Introduces the role of Public-Private Partnership in the society and to evaluate the impact on local community.
Topics include understanding the operations, management strategies, finance, policies related to Public-Private
Partnership. The implementation of design to promote Public-Private Partnership, the role of national policy and local
government on Public-Private Partnership development.
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UD 743 Urban Development for Real Estate and Housing Innovation
6 (2 – 8 – 14)
Development for promoting real estate and housing innovation. Topics include project feasibility, operations,
management strategies, finance, local and governmental supporting programs. The roles of national policies, local
government, community, and private developer, effecting the development of real estate and housing innovation. Students
propose policies or design guidelines for sustainable housing.

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือการฝึ กปฏิบัต)ิ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม
4.2 ช่ วงเวลา
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
ข้ อกาหนดในการทาวิทยานิพนธ์ ต้ องเป็ นงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสร้ างองค์ ความรู้ เน้ นด้ านที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบ
พัฒนาชุมชนเมือง โดยต้ องนาส่ งตามรู ปแบบและระยะเวลาทีห่ ลักสู ตรกาหนดอย่ างเคร่ งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
วิทยานิพนธ์ เป็ นงานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ ในการทาวิทยานิพนธ์ แสดงให้
เห็นประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับจากการทาวิทยานิพนธ์ มีขอบเขตของวิทยานิพนธ์ ทสี่ ามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาทางานด้ วยความมุ่งมัน่ และมีความพยายาม รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการใช้ แนวคิด ทฤษฎีและตัว
แปรทีเ่ กีย่ วข้ องในการทาวิทยานิพนธ์ ได้ อย่ างเหมาะสม มีการสร้ างองค์ ความรู้ จากการทาวิทยานิพนธ์
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ ศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมี
หน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
(2) นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาอังกฤษเว้ นแต่ จะได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เขียนเป็ นภาษาอืน่ ทั้งนีข้ นึ้ กับ ที่
คณะกรรมการบัณฑิตจะเห็นสมควร
(3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์
เพือ่ ให้ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการ
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วิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่ า 3 ท่าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบ
วิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ ผ้สู อบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.6 การเตรียมการ
1) การให้ คาแนะนานักศึกษาเกีย่ วกับเรื่องและประเด็นในการทาวิทยานิพนธ์ ตามความสนใจของนักศึกษา โดยมี
อาจารย์ ทปี่ รึกษาทีม่ คี ุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ กบั สาขาวิชา ซึ่งพร้ อมเป็ นผู้ให้ คาแนะนาและช่ วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา
2) มีการแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพือ่ จัดสอบเค้ าโครง
วิทยานิพนธ์ ประกอบด้ วยอาจารย์ ประจา และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย ทีม่ คี วามเชี่ยวชาญ
เกีย่ วกับเรื่อง/ วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา เพือ่ ให้ คาแนะนา
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
1) การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิต ดังนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่ าระดับ 4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.00
0
2) การวัดผลการศึกษาสาหรับรายวิชาที่ไม่ นับหน่ วยกิตให้ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่ าน) และ ระดับ N (ไม่
ผ่าน) โดยไม่ มคี ่ าระดับ
ในกรณีทเี่ ป็ นวิชาทีค่ ณะกาหนดให้ ผู้ทไี่ ด้ รับการคัดเลือกเข้ าศึกษาไปศึกษารายวิชาบางวิชาเพิ่มเติม ซึ่งเป็ นวิชาเสริม
หลักสู ตรโดยไม่ นับหน่ วยกิตให้ ถ้ า นักศึกษาผู้น้นั สอบได้ ต้งั แต่ ระดับ C ให้ ถือว่ าสอบได้ ระดับ P ถ้ าได้ ต่ากว่ าระดับ C ให้ ถือ
ว่ าได้ ระดับ N ในวิชานั้น ๆ
3) การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ ให้ นับรวมเฉพาะหน่ วยกิตของรายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ ตา่ กว่ า C ไม่ ว่า
จะเป็ นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรับภาคการศึกษานั้น และค่ าระดับเฉลี่ยสะสมทุก
ครั้งไป
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับ U หรือระดับต่ากว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้า
ในรายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา หากเป็ นรายวิชาเลือกนักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น หรืออาจศึกษารายวิชาเลือกอื่นก็
ได้
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4) การวัดผลวิทยานิพนธ์ มี 2 ระดับ คือ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามาคานวนค่ าระดับ
เฉลีย่
5) เงื่อนไขอื่น ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
1) การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
2) การทวนสอบในระดับหลักสู ตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน
3) การประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้ รับการตีพมิ พ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการที่
มีรายงานการประชุม (Proceedings)
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
1) ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามหลักสู ตร
2) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด คือ TU-GET ไม่ ตา่ กว่ า 550
คะแนน หรือ TOEFL สาหรับข้ อสอบ Paper-based ไม่ ตา่ กว่ า 550 คะแนน หรือ Computer-based ไม่ ตา่ กว่ า 213
คะแนน หรือ Internet-based ไม่ ตา่ กว่ า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่ ตา่ กว่ าระดับ 6.0
3) ต้ องได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
4) ได้ รับระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์
5) ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์
หรืออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการ
ยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ ทีม่ ี
รายงานการประชุม (Proceeding)
5) ได้ ปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะและหลักสู ตรกาหนด
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