รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรการผังเมืองมหาบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง/ สาขาวิชาการผังเมือง
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
รหัสหลักสู ตร
ชื่อหลักสู ตรภาษาไทย
ชื่อหลักสู ตรภาษาอังกฤษ

: 25490051100437
: หลักสู ตรการผังเมืองมหาบัณฑิต
: Master of Urban Environmental Planning and Development Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม การผังเมืองมหาบัณฑิต
ชื่อย่ อ ผ. ม.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Master of Urban Environmental Planning and Development
ชื่อย่ อ M.U.E.P.D.
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
36 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี 2
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่ างชาติ
(กรณีของนักศึกษาต่ างชาติจะรับเข้ าศึกษาเฉพาะ แผน ก แบบ ก1 เท่ านั้น)
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสู ตร การผังเมืองมหาบัณฑิต พ.ศ. 2556
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559 (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559)
ได้ พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา ในการประชุ มครั้งที่ 1
เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติในปี
การศึกษา 2559
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการผังเมือง
2. นักผังเมือง
3. นักวางแผนบริหารจัดการทีเ่ กีย่ วข้ องกับเมือง ชุมชน และสภาพแวดล้ อม
4. ทีป่ รึกษาด้ านการวางแผนและจัดการสิ่งแวดล้อม
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
หลักสู ตรการผังเมืองมหาบัณฑิตได้ พจิ ารณาบริบททั้งทางเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ เพื่อนามาสร้ างหลักสู ตร
การเรี ยนการสอนที่ตอบรั บกับทิศทางการพัฒนาซึ่ งแปรตามกระแสโลกาภิวัตน์ แต่ ยังตระหนักถึงเอกลัก ษณ์ ของวิถีชุมชน
คุณภาพชีวติ ของประชากรแต่ ละท้ องถิ่น และความยัง่ ยืนของสภาพแวดล้ อม
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจของประเทศได้ รับอิทธิ พลจากปั จจัยภายในประเทศ เช่ น การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรซึ่ งมี
ผลกระทบต่ อปริมาณการบริโภคสินค้ าและบริการต่ าง ๆ รวมทั้งปัจจัยจากภายนอกประเทศ เช่ น การเข้ าร่ วมเป็ นหนึ่งในสมาชิก
ของประชาคมอาเซี ยน ปี 2015 ตัวอย่ างของสถานการณ์ ดังที่กล่ าวมา ส่ งผลให้ ความต้ องการใช้ ทรั พยากรที่ดินเพื่อ เป็ นที่อยู่
อาศัยของประชากร และเพือ่ เป็ นแหล่ งผลิตมีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขึน้ อย่ างรวดเร็ ว ทาให้ ที่ดินในบริเวณต่ าง ๆ กลายเป็ นเมือง
มากขึน้ การพัฒนาบุคลากรทีส่ ามารถเชื่อมโยงองค์ ความรู้ ด้านการจัดทาผังและแผนการใช้ ประโยชน์ ที่ดินให้ สอดคล้ องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบก้ าวกระโดด เพือ่ ควบคุมการใช้ ทรัพยากรที่ดินของประเทศให้ เหมาะสมและเกิดประโยชน์ สูงสุ ด รวมทั้ง
สามารถผสานแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงร่ วมด้ วย ในการรักษาวิถีเศรษฐกิจระดับชุ มชนหรือท้ องถิ่นให้ คงอยู่ได้ จึง
เป็ นเรื่องทีจ่ าเป็ นอย่ างยิง่
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11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศให้ ทันกับการเปลี่ย นแปลงในระดับ โลก และความพยายามที่จะรั กษาวิถี
เศรษฐกิจของชุมชน ได้ ก่อให้ เกิดความลักลัน่ ในวิถีความเป็ นอยู่ของประชากรเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะในท้ องถิ่น หรือชุ มชน
ขนาดเล็กที่มีรูปแบบการดาเนินชีวิตและวัฒนธรรมแบบเรี ยบง่ าย ดังนั้น การเรียนการสอนที่ม่ ุงเน้ นให้ เกิดความเข้ าใจสั งคม
โดยมีคนเป็ นศู นย์ กลาง และการให้ ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนจึงเป็ นเรื่องทีส่ าคัญมาก โดยหลักสู ตรและการ
เรียนการสอนด้ านการผังเมืองจะมุ่งเน้ นให้ นักศึกษาเกิดความเข้ าใจบริบททางสั งคมและวัฒนธรรม สามารถนาไปปฏิบัติใช้ ใน
งานชุมชน ซึ่งต้ องอาศัยการทางานร่ วมกับคนจานวนมาก และมีความหลากหลาย ทั้งวิถีชีวติ ความคิด และความเชื่อ
11.3 สถานการณ์ สิ่งแวดล้ อม
การพัฒ นาเมืองซึ่ ง เป็ นผลพวงมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม ได้ ส่ งผลให้ ทรั พยากรทางธรรมชาติ
รวมทั้งระบบสิ่งแวดล้ อมมีการเปลีย่ นแปลงอย่ างรวดเร็ว และหากเกิดการบริหารจัดการทีผ่ ดิ พลาดแล้ ว ผลกระทบทางลบที่เกิด
ขึน้ กับเมืองและการตั้งถิ่นฐานของประชากรอาจอยู่ในขั้นรุ นแรงเป็ นภัยพิบัติได้ นอกจากนี้ การพิจารณาเรื่องสิ่ งแวดล้ อมยังมี
ความเชื่อมโยงในระดับโลก ดังจะเห็นได้ จากการตระหนักถึงภาวะโลกร้ อน ซึ่งเกี่ยวข้ องกับเรื่องภัยพิบัติต่าง ๆ อาทิ น้าท่ วม
ดังนั้น การเรียนการสอนด้ านการผังเมือง ซึ่ งวางรากฐานให้ นักศึกษาเข้ าใจถึงวิชาชีพว่ ามีส่วนต่ อการสร้ างสิ่ งแวดล้ อมสรรค์
สร้ างจึงเป็ นเรื่องสาคัญ เพราะการวางผังการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ ทีเ่ อือ้ ต่ อการสร้ างระบบคมนาคมขนส่ งที่ประหยัดพลังงาน และ
การรับรู้ เท่ าทันภัยพิบัตทิ างธรรมชาติทอี่ าจจะเกิดขึน้ จะเป็ นประโยชน์ อย่ างยิง่ ต่ อการปรับตัวของประชากรให้ เข้ ากับสภาพการ
เปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้ อมโลก
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 - 11.3 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
หลักสู ตรการผังเมืองบัณฑิตมีความเป็ นศาสตร์ และศิ ลป์ ที่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงด้ านเศรษฐกิจ สั งคม
วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้ อม ในความเป็ นศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนจึงเน้ นให้ นักศึกษาเข้ าใจองค์ ความรู้ ที่กล่ าวมา และ
สามารถเชื่อมโยงให้ เห็นผลสื บเนื่องซึ่งกันและกัน รวมทั้งแปลงความเชื่ อมโยงนั้น ให้ อยู่ในรู ปของการใช้ พนื้ ที่ในเชิงกายภาพ
สาหรับในความเป็ นศิลป์ การจัดการเรียนการสอนจะมุ่งเน้ นให้ นักศึกษาใช้ การบริหารจัดการเป็ นเครื่องมือสาคัญ โดยเป็ นทักษะ
ทีจ่ าเป็ นในการทางานกับกลุ่มคนหมู่มาก และต้ องประสานความร่ วมมือ ลดความขัดแย้ งได้ นอกจากนี้ หลักสู ตรยังส่ งเสริมให้
นักศึกษามีจติ สานึกทีด่ ตี ่ อวิชาชีพ ซึ่งต้ องมีคุณธรรมจริยธรรมอีกด้ วย
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ตามทีม่ หาวิทยาลัยมีพนั ธกิจทั้งด้ านวิชาการ การวิจยั ทั้งยังมีปณิธานในการสร้ างบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพ มีคุณธรรม
และมีจิตสานึกสาธารณะที่ดีต่อการบริ การสั งคม หลักสู ตรการผังเมืองบัณฑิตจึงต้ องเน้ น และส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน ที่
คานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพโดยใส่ ใจถึงผลกระทบต่ อประชากร คุณภาพชีวิต ทั้งในแง่ เศรษฐกิจและสั งคมภายใต้
กรอบวัฒนธรรมไทย ที่สามารถมุ่งสู่ สากลได้ โดยยังคงการใช้ องค์ ประกอบทางความรู้ ที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงไปตามการ
เปลีย่ นแปลงตามสภาวการณ์ ปัจจุบันได้
13. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่ น รายวิชาที่เปิ ดสอนเพื่อให้ บริการวิทยาลัย/
คณะ/ภาควิชาอืน่ หรือต้ องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ )
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13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสู ตรอืน่
ไม่ มี
13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชา ในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/ หลักสู ตรอืน่ ต้องมาเรียน
ไม่ ได้ กาหนดเฉพาะ หรือเจาะจงกับภาควิชาหรือหลักสู ตรใด ขึน้ อยู่กบั ความสนใจหรือความจาเป็ นของผู้เรียนที่
จะใช้ และประกอบการศึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระเป็ นสาคัญ
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรจะทาหน้ าที่ประสานงานกับอาจารย์ ผู้แทนจากภาควิชาอื่น ๆ ในคณะที่เกี่ยวข้ อง
ด้ านเนือ้ หาสาระการจัดตารางเรียนและสอบเอกสารประกอบการสอน โดยขอความร่ วมมือในการประสานงานกับภาควิชา
อื่น ๆ นั้นเป็ นการเปิ ดโอกาสมิได้ กาหนดเฉพาะ หรื อเจาะจงกับภาควิชา หรื อคณะฯ ใดแต่ ขึ้นอยู่ กับความจาเป็ นของ
หลักสู ตรที่เน้ นเนือ้ หาสาระที่ใช้ ผู้เรียนเป็ นสาคัญ ส่ วนการคิดภาระงานให้ แก่ หลักสู ตร จะใช้ หลักเกณฑ์ ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรการศึกษาที่เน้ นการประยุกต์ วิชาการด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิ ลปวัฒนธรรม สั งคมศาสตร์ และ
วิทยาการจัดการ เพื่อให้ เกิดกระบวนการสร้ างสรรค์ งานการผังเมืองที่มีความก้ าวหน้ าและสอดคล้ องกับสั งคมยุคใหม่
พร้ อมกับสื บสานและพัฒนาศิ ลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่ านกระบวนการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ โดยมีเป้ าหมายเพื่อ
สร้ างสภาพแวดล้ อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับมวลมนุษย์ หลักสู ตรนีม้ ่ ุงพัฒนาความรู้ ความสามารถเฉพาะทางด้ าน
การผังเมืองและการวางแผนพัฒนาแก่ ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเป็ นนักวางแผนภาคและเมืองที่มีคุณภาพสู ง มุ่งเน้ นให้
มหาบัณฑิตเป็ นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับความรู้ ความสามารถในการสร้ างสรรค์ งานด้ านการวางผังเมือง
และการวางแผนพัฒนา ด้ วยอุดมการณ์ ทจี่ ะพัฒนาชุมชนเมือง และสิ่งแวดล้ อมให้ ยงั่ ยืน
หลักสู ตรการผังเมืองมหาบัณฑิต เป็ นหลักสู ตรวิชาชีพการผังเมืองขั้นสู ง เพื่อให้ เกิดความรู้ ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการผังเมืองและการวางแผนพัฒนา โดยผู้เข้ าศึกษาจะต้ องผ่ านการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีใน หลักสู ตรการผังเมืองบัณฑิต หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.2

ความสาคัญ
การเปลีย่ นแปลงของสังคมเมืองและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันรวมทั้ง การขยายตัวของสังคมเมืองอย่ างรวดเร็วจาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและในต่ างประเทศทั่วโลก ส่ งผลให้ การกาหนดแผนหรือนโยบายการพัฒนา
พืน้ ที่ การจัดทาผังกายภาพซึ่งเน้ นการวางแผนการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน เข้ ามามีบทบาทอย่ างมากในการการจัดการพืน้ ที่
เมือง และการบริหารจัดการสภาพแวดล้ อม ซึ่งจะส่ งเสริ มการพัฒนาประเทศให้ มีความยั่งยืน การเพิ่มพูนองค์ ความรู้
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ทางวิชาการและวิชาชี พการผังเมืองจึงมีความสาคัญยิ่ง เพื่อส่ งเสริมชีวิตความเป็ นอยู่ของมนุษย์ และระบบนิเวศน์ ใน
ปัจจุบันให้ ดขี นึ้ และสามารถพัฒนาต่ อเนื่องไปในอนาคตได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
1.3

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพือ่ ให้ บณ
ั ฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1) มีคุณภาพและมาตรฐานสู งในระดับสากลสู่ วงการวิชาการและวิชาชีพการผังเมืองและการวางแผนพัฒนาเมือง
2) มีฐานความรู้ ความสามารถในระดับกว้ าง พร้ อมกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับลึกในวิชาการและวิชาชีพการ
ผังเมืองและวางแผนพัฒนาเมือง
3) มีความรู้ ความสามารถในด้ านการวิจัย มีความพร้ อมที่จะพัฒนาด้ านวิชาการ เพื่อประโยชน์ ของวงการวิชาการและ
วิชาชีพในการสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ๆ เพือ่ นาไปสู่ การพัฒนาสังคมและประเทศอย่ างบูรณาการ
4) มีความพร้ อมที่จะเป็ นผู้นาทางวิชาการ และวิชาชี พที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการประกอบวิชาชี พ เพื่อจรรโลง
สถาบันวิชาชีพให้ เป็ นทีเ่ ชื่อถือของสังคม และเพือ่ พัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่วโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปี ที่ 1
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน-เวลาราชการ คือ วันเสาร์ เวลา 8.30 – 18.30 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2

คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (แก้ ไขเพิม่ เติมจนถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2558) ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
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แผน ก แบบ ก1
1) รับทั้งนักศึกษาไทย และต่ างชาติ กรณีเป็ นชาวต่ างชาติต้องสามารถฟัง พูด อ่ าน เขียนภาษาไทยในระดับพอใช้
2) สาเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรการผังเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อสาเร็ จการศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี จากสถาบันการศึ กษาในประเทศหรื อต่ างประเทศ ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยรั บรองวิทยฐานะ โดยได้ ศึกษาใน
สาขาวิชาการผังเมืองเป็ นวิชาหลัก หรือสาขาทีเ่ กี่ยวข้ อง
3) มีผลการศึ กษาค่ าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ากว่ า 2.50 หรื อ หากมีผลการศึ กษาค่ าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่ า 2.50
จะต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ท างานในสายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผัง เมื อ งไม่ ต่ า กว่ า 2 ปี หรื อ ขึ้น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาต่ อระดับมหาบัณฑิตทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ
แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
1) รับเฉพาะนักศึกษาไทย
2) สาเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรการผังเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อสาเร็ จการศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี จากสถาบันการศึ กษาในประเทศหรื อต่ างประเทศ ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยรั บรองวิทยฐานะ โดยได้ ศึกษาใน
สาขาวิชาการผังเมืองเป็ นวิชาหลัก หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
3) มีผลการศึ กษาค่ าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ากว่ า 2.50 หรื อ หากมีผลการศึ กษาค่ าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่ า 2.50
จะต้ องมีประสบการณ์ ทางานในสางานทีเ่ กีย่ วข้ องกับการผังเมืองไม่ ตา่ กว่ า 1 ปี หรือขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาต่ อระดับมหาบัณฑิตทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. ผ่านการสอบข้ อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2. ต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผสสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวัน
สมัคร)
3. ผู้สมัครแผน ก แบบ ก 1 ต้ องยืน่ Proposal พร้ อมกับเอกสารอืน่ ๆ
4. เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรั บสมั ค รบุ ค คลเข้ าศึ กษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาจาเป็ นต้ องปรับตัวใน 2 เรื่องหลัก ๆ คือ เรื่องทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่ าน การพูดและการฟั ง
เนื่องจากเอกสารทีใ่ ช้ ในการเรียนการสอนส่ วนใหญ่ เป็ นภาษาอังกฤษ และในบางกรณีอาจมีอาจารย์ พเิ ศษชาวต่ างชาติเข้ า
มาร่ วมบรรยายด้ วย เรื่ องที่สองคือทักษะการทาวิจัยเพื่อสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ โดยนักศึ กษาต้ องใช้ เวลาในการศึ กษา
ค้ นคว้ าด้ วยตัวเองมากขึ้น และปรั บวิธี การทางานให้ เป็ นไปในเชิ งวิชาการ ไม่ ใช่ นาไปสู่ การท าผังซึ่ งเป็ นกิจกรรม
ปฏิบัตกิ ารในหลักสู ตรปริญญาตรี
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ในการปรับตัวเรื่องการใช้ ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการผังเมืองจะพยายามจะจัดกิจกรรมที่นักศึ กษาที่ต้องทา
ร่ วมกับนักศึกษาต่ างชาติ เพราะจะเป็ นโอกาสในการพัฒนาทักษะการสื่ อสารควบคู่ไปกับการทางานในสภาพแวดล้ อมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สาหรับการปรับตัวเรื่องการวิจัย คณาจารย์ ในสาขาวิชาจะพยายามให้ นักศึ กษามีส่วนร่ วม
ในการทาวิจยั และบริการทางสังคมมากขึน้
6

2.7

ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ)

2.8

การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (แก้ ไขเพิม่ เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2558) ข้ อ 12 15 และ ข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบไม่ เต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ างน้ อย 3 ภาค
การศึกษาปกติ และไม่ เกิน14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก1 (ทาวิทยานิพนธ์ อย่ างเดียว)
- ศึกษารายวิชา ผม.602
6 หน่ วยกิต (โดยไม่ นบั หน่ วยกิต)
- วิทยานิพนธ์
36
หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
- วิชาบังคับ
18
หน่ วยกิต
- วิชาเลือก
6
หน่ วยกิต
- วิทยานิพนธ์
12
หน่ วยกิต
แผน ข (ศึกษารายวิชาและทาการค้ นคว้ าอิสระ)
- วิชาบังคับ
18
หน่ วยกิต
- วิชาเลือก
12
หน่ วยกิต
- การค้ นคว้ าอิสระ
6
หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ ผม./UP
หมายถึง
อักษรย่ อของสาขาวิชาการผังเมือง
เลขหลักหน่ วย 0-9
หมายถึง
รายวิชาในแต่ ละกลุ่มวิชา
เลขหลักสิบ
0
หมายถึง
กลุ่มรายวิชาบังคับ
1 - 2 หมายถึง กลุ่มรายวิชาเลือก
เลขหลักร้ อย
6
หมายถึง
ระดับวิชาสาหรับนักศึกษาในปี แรกทีเ่ ข้ าศึกษา
7
หมายถึง
ระดับวิชาสาหรับนักศึกษาทีศ่ ึกษาในปี ทีส่ องและการค้ นคว้ าอิสระ
8
หมายถึง
วิทยานิพนธ์
1) วิชาบังคับนักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับทั้ง 4 วิชา รวม 18 หน่ วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ผม.601
(UP601
ผม.602
(UP602
ผม.603
(UP603
ผม.604
(UP604

การพัฒนาและการผังเมืองเพือ่ ความยัง่ ยืน
Sustainable Urban Planning and Development)
เทคนิคการวางแผนขั้นสู งและวิธีการวิจยั
Advanced Planning Techniques and Research Methods)
รัฐ การพัฒนาเมืองและการวางแผน
State, Urban Development and Planning)
ปฏิบัตกิ ารบูรณาการการวางแผน
Integrated Planning Project)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3 – 0 – 9)
6 (3 – 6 – 15)
3 (3 – 0 – 9)
6 (3 – 6 – 15)

2) วิชาเลือก นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาเลือก ดังนี้
แผน ก แบบ ก2 จานวน 2 รายวิชา รวม 6 หน่ วยกิตจาก 11 รายวิชา
แผน ข
จานวน 4 รายวิชา รวม 12 หน่ วยกิตจาก 11 รายวิชา
รหัสวิชา
ผม.611
(UP611
ผม.612
(UP612
ผม.613
(UP613

ชื่อวิชา
ระบบกฎหมายเพือ่ การผังเมือง
Legislative Systems for Planning)
การศึกษาเฉพาะบุคคล
Individual Study)
ประเด็นสาคัญในการวางแผนพัฒนาเมือง (สัมมนา)
Key Issues in Planning and Development (Seminar))

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3 – 0 – 9)
3 (2 – 2 – 8)
3 (2 – 2 – 8)
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ผม.614
(UP614
ผม.615
(UP615
ผม.616
(UP616
ผม.617
(UP617
ผม.621
(UP621
ผม.622
(UP622
ผม.623
(UP623
ผม.624
(UP624

การวางแผนเมืองให้ มนั่ คงต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
3 (3 – 0 – 9)
Urban Climate Resilience Planning)
ผู้ประกอบการทางสังคมในการวางแผนและจัดการ
3 (3 – 0 – 9)
Social Entrepreneurship in Planning and Management)
ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นกับการพัฒนาย่านชุมชน
3 (2 – 2 – 8)
Local Wisdom and Community Development)
การวางแผนและนโยบายการท่องเทีย่ ว
3 (2 – 2 – 8)
Tourism Planning and Policy)
การพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายการใช้ ทดี่ นิ
3 (3 – 0 – 9)
Economic Development and Land Use Policies)
ภูมภิ าคศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เมือง
3 (3 – 0 – 9)
Regional Science and Urban Economics)
แบบจาลองทางพืน้ ทีภ่ ูมศิ าสตร์ และสภาพแวดล้ อมเสมือนจริง
3 (2 – 2 – 8)
ในการวางแผนเมือง
Modeling Geographic Space and Virtual Environments in Urban Planning)
การวางแผนและนโยบายการคมนาคมขนส่ งเมือง
3 (3 – 0 – 9)
Urban Transportation Planning and Policy)

3) วิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้ าอิสระ
นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 ต้ องทาวิทยานิพนธ์ รวม 36 หน่ วยกิต
นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ต้ องทาวิทยานิพนธ์ รวม 12 หน่ วยกิต
นักศึกษาแผน ข
ต้ องทาการค้ นคว้ าอิสระ รวม 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ผม.700
(UP700
ผม.800
(UP800
ผม.803
(UP803

ชื่อวิชา
การค้ นคว้ าอิสระ
Independent Study)
วิทยานิพนธ์
Thesis)
วิทยานิพนธ์
Thesis)

จานวนหน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต

9

3.1.4 แผนการศึกษา
1) แผน ก แบบ ก1 (ทาวิทยานิพนธ์ ) จานวน 36 หน่ วยกิต
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ผม.602
เทคนิคการวางแผนขั้นสู งและวิธีการวิจยั
UP602
Advanced Planning Techniques and Research Methods
ผม.803
วิทยานิพนธ์
UP803
Thesis
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ผม.803
วิทยานิพนธ์
UP803
Thesis
รวม

หน่ วยกิต
0
(ไม่ นับหน่ วยกิต)
6
6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
6
6 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ผม.803
วิทยานิพนธ์
UP803
Thesis

หน่ วยกิต
12
รวม

12 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
12

รวม

12 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ผม.803
วิทยานิพนธ์
UP803
Thesis
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2) แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ ) จานวน 36 หน่ วยกิต
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ผม.601
การพัฒนาและการผังเมืองเพือ่ ความยัง่ ยืน
UP601
Sustainable Urban Planning and Development
ผม.602
เทคนิคการวางแผนขั้นสู งและวิธีการวิจยั
UP602 Advanced Planning Techniques and Research Methods
ผม.XXX วิชาเลือก
UPXXX Elective Course
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ผม.603
รัฐ การพัฒนาเมืองและการวางแผน
UP603
State, Urban Development and Planning
ผม.604
ปฏิบัตกิ ารบูรณาการการวางแผน
UP604
Integrated Planning Project
ผม. XXX วิชาเลือก
UPXXX Elective Course
รวม

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

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ผม.800 วิทยานิพนธ์
UP800 Thesis

หน่ วยกิต
6
รวม

6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
6

รวม

6 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ผม.800
วิทยานิพนธ์
UP800
Thesis
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3) แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค้ นคว้ าอิสระ) จานวน 36 หน่ วยกิต
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ผม.601
การพัฒนาและการผังเมืองเพือ่ ความยัง่ ยืน
UP601
Sustainable Urban Planning and Development
ผม.602
เทคนิคการวางแผนขั้นสู งและวิธีการวิจยั
UP602 Advanced Planning Techniques and Research Methods
ผม.XXX วิชาเลือก
UPXXX Elective Course
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ผม.603 รัฐ การพัฒนาเมืองและการวางแผน
UP603 State, Urban Development and Planning
ผม.604 Integrated Planning Project
UP604 ปฏิบตั กิ ารบูรณาการการวางแผน
ผม.XXX วิชาเลือก
UPXXX Elective Course
รวม

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

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ผม.XXX วิชาเลือก
UPXXX Elective Course
ผม.XXX วิชาเลือก
UPXXX Elective Course

หน่ วยกิต
3
3
รวม

6 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
6

รวม

6 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ผม.700 การค้ นคว้ าอิสระ
UP700 Independent Study
สอบประมวลความรู้
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาบังคับ
ผม.601
(UP601

การพัฒนาและการผังเมืองเพือ่ ความยัง่ ยืน
3 (3 – 0 – 9)
Sustainable Urban Planning and Development)
ทฤษฎีและแนวความคิดทางการวางแผนและพัฒนาเมืองเพื่อความยั่งยืน ซึ่ งเน้ นให้ นักศึ กษาได้ คิดวิเคราะห์ ถึง
ประเด็นและความท้ าทายทีจ่ ะเป็ นอุปสรรคต่ อการวางแผนและพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืนทั้งในระดับประเทศ เมือง ย่ านหรือชุ มชน รวมถึง
กลไกต่ าง ๆ ทีจ่ ะสร้ างความเปลีย่ นแปลงให้ เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนได้
With the emphasis on theories in sustainable urban planning and development, this course will address
contemporary issues and challenges in sustainable urban planning at the national, town, or community levels. Students will
also learn about tools or mechanisms that would make the change toward sustainability.
ผม.602
(UP602

เทคนิคการวางแผนขั้นสู งและวิธีการวิจยั
6 (3 – 6 – 15)
Advanced Planning Techniques and Research Methods)
พัฒนาทักษะหลักสาคัญสาหรับการดาเนินการวิจัยเพื่อการวางแผนพัฒนาเมือง ซึ่งประกอบด้ วยวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณและวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ อีกทั้งมุ่งเน้ นให้ นักศึกษาเรียนรู้ เทคนิคการวางแผนขั้นสู ง เพื่อให้ นักศึกษาเข้ าใจถึงประเภทของการ
วิจยั ทีด่ าเนินงานอยู่โดยนักวางแผน และสามารถนาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ในการวางแผนหรือวางผังเมือง
In this course, students will develop their research skills in planning, including both quantitative and
qualitative methods. Student will also learn about advanced planning techniques and be able to apply these techniques in
urban planning practices.
ผม.603
(UP603

รัฐ การพัฒนาเมืองและการวางแผน
3 (3 – 0 – 9)
State, Urban Development and Planning)
การบริหารงานภาครัฐ เพือ่ บริหารจัดการเมืองเชิงพืน้ ทีใ่ ห้ เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ สาธารณะ การปกครองท้ องถิ่น
อานาจและหน้ าทีข่ องผู้ทที่ างานเกีย่ วข้ องกับการพัฒนาเมืองและการวางแผน พัฒนาการของรัฐสมัยเก่ าและใหม่ กบั การพัฒนาเมือง
และวางแผน
Topics of this course include public administration for urban management, local governance, and power
and duties of officials in urban planning and development. Historical development of State and urban planning and
development will also be discussed.
ผม.604
(UP604

ปฏิบัตกิ ารบูรณาการการวางแผน
6 (3 – 6 – 15)
Integrated Planning Project)
การประยุกต์ ความรู้ และทักษะที่ได้ รับจากวิชาเรียนตามหลักสู ตรโดยการวางแผนจริ งผ่ านปฏิบัติการบูรณาการ
ซึ่งจะช่ วยพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการจัดทานโยบาย การออกแบบเมือง และพัฒนาทรัพย์ สินต่ าง ๆ ในเมือง เพื่ อตอบสนองต่ อ
ปัญหาการวางแผน รวมทั้งฝึ กการปฏิบัตงิ านในสถานทีจ่ ริง
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Application of knowledge and skills derived from all courses through integrated workshops which will help
develop skills in policy formulation, urban design and property development in urban areas. The practice is responsive to actual
problems in real life situations.
รายวิชาเลือก
ผม.611 ระบบกฎหมายเพือ่ การผังเมือง
3 (3–0–9)
(UP611 Legislative Systems for Planning)
หลักการ บทบัญญัติว่าด้ วยการผังเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ การผังเมืองในระดับต่ าง ๆ เช่ น พรบ. ควบคุม
อาคาร พรบ. การจัดรู ปที่ดิน พรบ. ส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม กฎกระทรวงและข้ อบังคับต่ าง ๆ เป็ นต้ น รวมถึง บทบาท
ของกฎหมายผังเมืองต่ อการบริ หารจัดการ การใช้ ประโยชน์ ที่ดิน การบังคับใช้ กฎหมายผังเมือง และประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้ นใน
ประเทศไทย รวมทั้ง นโยบายและทิศทางการพัฒนาของรัฐที่มีผลต่ อการผังเมืองและกฎหมายผังเมืองในปัจจุบัน เช่ น พรบ. กาหนด
แผนและขั้นตอน การกระจายให้ อานาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (การถ่ ายโอนภารกิจด้ านการผังเมืองสู่ ท้องถิ่น) เป็ นต้ น
The course covers principles and context of laws concerning urban planning and urban development
such as the Urban Planning Act, Building Control Act, Land Subdivision Act, Land Readjustment Act, and Environment
Act. Other relevant laws affecting the management of urban development projects such as the Decentralization Act are
also included.
ผม.612
(UP612

การศึกษาเฉพาะบุคคล
3 (2 – 2 – 8)
Individual Study)
การศึ กษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับปัญหาของชุ มชนเมือง และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการ
นาเสนอแนวทางการแก้ ไขปัญหา โดยมีอาจารย์ ทปี่ รึกษาเป็ นผู้ให้ คาปรึกษาแนะนา
In this course, students will conduct and individual study under the guidance of an advisor on the topics
related to urban settlement problems and development issues.
ผม.613
(UP613

ประเด็นสาคัญในการวางแผนพัฒนาเมือง (สัมมนา)
3 (2 – 2 – 8)
Key Issues in Planning and Development (Seminar))
วิชาสัมมนาในประเด็นร่ วมสมัยที่เกี่ยวข้ องการผังเมืองและการพัฒนาส่ วนต่ าง ๆ ของเมือง เน้ นการตีความ การ
อภิปรายเพื่อฝึ กทักษะในการวิเคราะห์ เรื่ องเมือง การติดตามองค์ ความรู้ ใหม่ ทางบทความทางวิชาการ การตั้งคาถามที่นาไปสู่ การ
ปรับปรุงแก้ ไขปัญหาของเมืองอย่ างเป็ นระบบ
This seminar allows students to discuss contemporary issues in planning and development.
Interpretation and discussion are the key methods for enhancing urban analytical skills. Paying attention to journal papers
and addressing arguments are also included for the process of systematic problem solving.
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ผม.614
(UP614

การวางแผนเมืองให้ มนั่ คงต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
3 (3 – 0 – 9)
Urban Climate Resilience Planning)
การวางแผนเพื่อให้ เมืองมั่นคงต่ อการเปลี่ยนแปลงภู มิอากาศ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการปรั บตัวระยะยาวของระบบ
เมืองต่ าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ น โครงสร้ างสังคม เศรษฐกิจ โครงสร้ างพืน้ ฐาน สุ ขภาพ และกายภาพของเมือง จาเป็ นต้ องกาศัยการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ เมืองสามารถบริ หารจัดการความเสี่ ยงในอาคตและรั บมือกับความไม่ แน่ นอนและพลวัตของทั้งเมืองเอง (urban
system dynamic) และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ โดยคานึงถึงการวางแผนเชิงฉากทัศน์ (scenario planning) เพื่อนาไปสู่ เมืองที่มี
ความทนทานต่ อภาวะวิกฤติ การเปลี่ยนแปลงระยะยาว และการตัดสิ นใจเพื่อวางแผนเมืองให้ ทนทาน (robust decision making) โดย
มิได้ เป็ นการคาดเดา
The focus of this course is on planning for urban climate resilience especially for building a long-term
adaptive capacity of urban systems including social and economic structure, infrastructure health and physical system.
Students will develop skills in strategic planning in order to manage future risks posed by uncertainties and dynamic of urban
systems and climate change. Scenario planning approach is used to help identify resilient and potential robust strategies and
decision making, making a good decision without prediction.
ผม.615
(UP615

ผู้ประกอบการทางสังคมในการวางแผนและจัดการ
3 (3 – 0 – 9)
Social Entrepreneurship in Planning and Management)
ผู้ประกอบการทางสั งคมได้ เติบโตขึ้นอย่ างรวดเร็วในด้ านธุรกิจและด้ านชุ มชน ซึ่ งการสร้ างสรรผู้ประกอบการ
ใหม่ มาปรับใช้ ตามแนวคิดเพื่อแก้ ปัญหาสั งคมและปัญหาสิ่ งแวดล้ อมที่มีความท้ าทาย การถูกปฏิเสธจากกลุ่มผู้ประกอบการค้ าและ
พาณิชยกรรม การนาแนวความคิดของผู้ประกอบการทางสั งคมนี้ ได้ มีการเคลื่อนไหวและเป็ นที่ยอมรับ ในฐานะการดาเนินงานที่
รับผิดชอบต่ อสั งคม จากแนวคิดจากการใช้ ต้นทุนที่มีไปสู่ ผลกาไร เพื่อก่ อเกิดการออกแบบระบบของการพัฒนาชุ มชน จะสามารถ
ส่ งเสริ ม ให้ เ กิด รู ป แบบของธุ ร กิจ ชุ ม ชนแบบใหม่ ๆ ที่ห ลุ ด พ้ น จากวงจรของการตลาดในปั จ จุ บั น นั ก ศึ ก ษาสามารถออกแบบ
กระบวนการความคิดทางสั งคมที่มีความท้ าทายจากปัญหาสั งคม ปั ญหาเศรษฐกิจ และปั ญหาสิ่ งแวดล้ อมจากการเรี ยนรู้ ผ่านการ
สร้ างผู้ประกอบการทางสังคมกับระบบการพัฒนาเมือง เช่ นเดียวกันกับ รู ปแบบของธุรกิจในตลาด
Social entrepreneurship is a rapidly developing field of business/community planning that helps solving
social and environmental challenges otherwise overlooked by commercial development. This field includes “social
entrepreneurship” where employees in companies develop new income opportunities for their firms by addressing social
and environmental challenges in a profitable, scalable manner. As the traditional lines blur among nonprofits, government
and community, it is critical that planning students understand the opportunities and challenges in this new landscape.
ผม.616
(UP616

ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นกับการพัฒนาย่านชุมชน
3 (2 – 2 – 8)
Local Wisdom and Community Development)
การเกิดและการดารงอยู่ของภู มิปัญญาท้ องถิ่น ความสาคัญและบทบาทของภู มิปัญญาท้ องถิ่นกับการพัฒนา
ความสั มพันธ์ ของภูมิปัญญาท้ องถิ่นกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม บริบทความต่ อเนื่องของภู มิปัญญาท้ องถิ่น ตลอดจนการฟื้ นฟูและ
การอนุรักษ์ ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นเพือ่ การพัฒนาย่ านชุมชน
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Understanding the emergence and existence of local wisdom, its essences and roles within the
relationship between life and culture is essential in formulating effective community development policies. This course also
introduces students to the context, continuity, revitalization and conservation aspects of local community development.
ผม.617
(UP617

การวางแผนและนโยบายการท่องเทีย่ ว
3 (2 – 2 – 8)
Tourism Planning and Policy)
สารวจแนวคิดและทฤษฎีด้านการท่ องเทีย่ ว เรียนรู้ จากประสบการณ์ ของแหล่ งท่ องเที่ยวกรณีศึกษาที่สาคัญทั้งใน
และต่ างประเทศ วิเคราะห์ กระบวนการวางแผนและนโยบาย ตลอดจนการจัดการแหล่ งท่ องเที่ยว ศึ กษาความสั มพันธ์ ของการ
ท่ องเทีย่ วกับการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของย่ านชุมชน เชื่อมโยงบทบาทกับการพัฒนาในระดับชาติและนานาชาติ
This course explores tourism concepts and theories. Students will learn from local and international
experience and cases, analyse policy and planning processes including management of destinations, study relationships
between tourism and settlements, and link tourism roles to national and international development.
ผม.621
(UP621

การพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายการใช้ ทดี่ นิ
3 (3 – 0 – 9)
Economic Development and Land Use Policies)
ความเชื่อมโยงระหว่ างการพัฒนาเศรษฐกิจและการกาหนดนโยบายการใช้ ทดี่ นิ ให้ เกิดความยัง่ ยืน ความเข้ าใจและ
การใช้ เครื่องมือในการวิเคราะห์ เศรษฐกิจทั้งในระดับท้ องถิ่น ภูมภิ าค และโลก ซึ่งมีส่วนพัฒนาพืน้ ทีเ่ มืองและชนบท การวางแผนใช้
ทีด่ นิ รวมทั้งผลกระทบของการกาหนดนโยบายการใช้ ทดี่ นิ ทีม่ สี ่ วนกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
This course introduces students to inter-connectedness between economic development and sustainable
land-use planning. This is to get an insight into economy in various levels, for instance, local, regional and global. Students
will develop the ability to use analytical tools to interpret economic systems associated with rural and urban development.
The impact of land use policies on economic growth is also included.
ผม.622
(UP622

ภูมภิ าคศาสตร์ และเศษฐศาสตร์ เมือง
3 (3 – 0 – 9)
Regional Science and Urban Economics)
เนื้อหาของวิชานี้ครอบคลุมทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์ ทางภู มิภาคศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เมือง โดยเน้ นที่
การศึ กษากลไกทางเศรษฐกิจที่ก่อให้ เกิดเมืองและภาค รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์ ทางภู มิภาคศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เมือง เช่ น
การวิเคราะห์ ระหว่ างภูมภิ าค และ การวิเคราะห์ ค่าทวีคูณ
This course covers theories and analytical methods in regional science and urban economics. Main
economic forces that lead to the existence of cities and regions and their policy implications are the main focus of the
course. Analytical techniques such as inter-regional analysis and multiplier analysis will be discussed in class.
ผม.623
(UP623

แบบจาลองทางพืน้ ทีภ่ ูมศิ าสตร์ และสภาพแวดล้ อมเสมือนจริงในการวางแผนเมือง
3 (2 – 2 – 8)
Modeling Geographic Space and Virtual Environments in Urban Planning)
เน้ นการสารวจธรรมชาติและการใช้ งานระบบสนเทศภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ (GIS) กับแบบจาลองภูมิอากาศ
เฉพาะพืน้ ทีเ่ มือง ในการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ รูปแบบเชิงพืน้ ที่และประมวลผลผ่ านการสร้ างแบบจาลองการทาแผนที่ ซึ่งเป็ น
16

วิธีการทีส่ ามารถนามาประยุกต์ ใช้ เพือ่ การวิเคราะห์ การทาแผนทีไ่ ด้ หลายลักษณะ เช่ น การใช้ ที่ดิน สั ณฐานเมือง ภูมิอากาศเมือง เป็ น
ต้ น ด้ วยองค์ ความความรู้ บางส่ วนทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และสถิติ จะทาให้ นักศึกษาสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ กับการ
จาลองการวางแผนใช้ ทดี่ นิ และสิ่งแวดล้ อมผ่านระบบสนเทศภูมศิ าสตร์ ทางภูมศิ าสตร์
This course explores the nature and use of digital geographic information systems (GIS) and urban
microclimate simulation models for the analysis and synthesis of spatial patterns and processes through cartographic
modeling. These models are general but widely-used methodology to address a wide variety of analytical mapping
applications in a clear and consistent manner such as land use, urban morphology, urban climate, etc. Some basic
knowledge in GIS and statistics are required. This course will introduce students to various computerized and GIS-based
land use and environmental planning models.
ผม.624
(UP624

การวางแผนและนโยบายการคมนาคมขนส่ งเมือง
3 (3 – 0 – 9)
Urban Transportation Planning and Policy)
ศึกษาและประยุกต์ ทฤษฎีของการวางแผนและการบริ หารจัดการระบบคมนาคมและขนส่ งสาหรับเมืองสู่ การ
ปฏิบัติ โดยศึ กษาถึงปั ญหาการคมนาคมและขนส่ งของเมือง รวมทั้งปั ญหาการวางแผนและการบริ หารจัดการ และนโยบายด้ าน
คมนาคมและขนส่ งต่ าง ๆ ตลอดจนการบริหารการจัดการมลภาวะจากการขนส่ ง และการบริหารจัดการพลังงานในการขนส่ ง ศึกษา
รู ปแบบองค์ กรบริหารและองค์ กรวางแผนของรัฐ รวมทั้งเอกชนทีม่ บี ทบาทต่ อการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ งเมือง
The focus of this course is on the application of theories of transportation planning, management and
implementation in urban areas. The study emphasizes problems, and issues in urban transportation planning and
management. The study of planning institutions and the role of public and private sectors in urban transportation are also
included.
ผม.800 วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
(UP800 Thesis)
การสร้ างโครงงานวิจัยและการดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาการผังเมืองหรื อการ
วางแผนพัฒนาเมืองและการประยุกต์องค์ ความรู้ ไปสู่ การปฏิบัตหิ รือนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ซึ่งการทาวิทยานิพนธ์ จะอยู่ภายใต้ การ
ดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และต้ องนาเสนอวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการประเมินผลที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ร่ วมในการสอบรวมทั้งมีการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการในรู ปแบบของการตีพิมพ์ บทความวิจัย หรื อการนาเสนอในที่ประชุ ม
วิชาการระดับชาติทมี่ กี ารจัดทาเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
การวัดผลวิชาสาหรับวิชานี้ แบ่ งออกเป็ น 2 ระดับ คือระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ )
In this course, students are expected to develop their research proposals and methodologies that will generate new
knowledge or have policy implications in urban planning and urban development. Students will work under the
supervision of their thesis advisors. In order to pass the course, students must pass the oral exam with their thesis
committee members, of which one is an external member. Students are also required to publish their works in a wellrecognized national or international journal or present their works at the national conference that has conference
proceedings. The grade for this course is S (Satisfied) and U (Unsatisfied).
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ผม.803 วิทยานิพนธ์
36 หน่ วยกิต
(UP803 Thesis)
การสร้ างโครงงานวิจัยและการดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาการผังเมืองหรื อการ
วางแผนพัฒนาเมืองและการประยุกต์องค์ ความรู้ ไปสู่ การปฏิบัตหิ รือนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ซึ่งการทาวิทยานิพนธ์ จะอยู่ภายใต้ การ
ดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และต้ องนาเสนอวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการประเมินผลที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ร่ วมในการสอบรวมทั้งมีการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการในรู ปแบบของการตีพิมพ์ บทความวิจัย หรื อการนาเสนอในที่ประชุ ม
วิชาการระดับชาติทมี่ กี ารจัดทาเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
การวัดผลวิชาสาหรับวิชานี้ แบ่ งออกเป็ น 2 ระดับ คือระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ )
In this course, students are expected to develop their research proposals and methodologies that will
generate new knowledge or have policy implications in urban planning and urban development. Students will work under
the supervision of their thesis advisors. In order to pass the course, students must pass the oral exam with their thesis
committee members, of which one is an external member. Students are also required to publish their works in a wellrecognized national or international journal or present their works at the national conference that has conference
proceedings. The grade for this course is S (Satisfied) and U (Unsatisfied).
ผม.700 การค้ นคว้ าอิสระ
6 (0 – 12 – 12)
(UP700 Independent Study)
การดาเนินการวิจยั เพือ่ การวางแผน โดยการนาความรู้ จากการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาผสานให้ เกิด
ความเข้ าใจในการศึ กษาวิชาการผังเมือง ในหัวข้ อศึ กษาที่นักศึ กษามีความสนใจเป็ นพิเศษอย่ างละเอียดและเชื่ อมโยงกับเรื่ องที่
เกีย่ วข้ อง โดยเน้ นการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลเอกสารและจากภาคสนาม แล้ วนาผลการศึกษาสู่ การวางแผนและการวางผังใน
ระดับชุมชนและเมืองซึ่งการทาการค้ นคว้ าอิสระจะอยู่ภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการทีป่ รึกษาการค้ นคว้ าอสระและต้ องนาเสนอ
การค้ นคว้ าอิสระต่ อคณะกรรมการประเมินผลทีม่ ผี ้ทู รงคุณวุฒิภายนอกร่ วมในการสอบ
การวัดผลวิชาสาหรับวิชานี้ แบ่ งออกเป็ น 2 ระดับ คือระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ )
The focus of Independent Studyis on applied research in planning that utilizes both theoretical and
practical knowledge. Students will choose a topic in urban planning and development based on their personal interests
and develop it into a research paper. Students will work under the supervision of their thesis advisors. In order to pass the
course, students must pass the oral exam with their thesis committee members, of which one is an external member. The
grade for this course is S (Satisfactory) and U (Unsatisfactory).
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือการฝึ กปฏิบัต)ิ (ถ้ ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
4.2 ช่ วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
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5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การสร้ างโครงการวิจัยและการดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาการ ผังเมือง การเขียนและ
นาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ ซึ่งจะต้ องมีการดาเนินการงานตามจริยธรรมในการทาวิจัย
และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาการผังเมือง
5.3 ช่ วงเวลา
แผน กแบบ ก1 ทาตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 1
แผน ก แบบ ก2 ทาตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
แผน กแบบ ก1 ทาวิทยานิพนธ์ จานวน 36 หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก2 ทาวิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่ วยกิต
5.5

ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก1)
(1) สามารถลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ ต้งั แต่ ภาคการศึกษาแรกทีเ่ ข้ าศึกษา
(2) นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
(3) หลังจากจดทะเบีย นทาวิท ยานิพ นธ์ แ ล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ องเสนอเค้ า โครงวิทยานิ พนธ์ เพื่อ ให้ ค ณบดีค ณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวม
ไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึ กษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึ กษาปกติ และ
จะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
(3) หลัง จากจดทะเบี ย นทาวิท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว นั กศึ ก ษาต้ อ งเสนอเค้ า โครงวิท ยานิพ นธ์ เพื่อ ให้ ค ณบดีค ณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวม
ไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิต ศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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5.5.3 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพ นธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลัก สู ต รระดับ บัณฑิ ตศึ กษาของสานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.5

การเตรียมการ
1) การให้ คาแนะนานักศึ กษาเกี่ยวกับเรื่ องและประเด็นในการทาวิทยานิพนธ์ ตามความสนใจของนักศึ กษา โดยมี
อาจารย์ ทปี่ รึกษาทีม่ คี ุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ กบั สาขาวิชา ซึ่งพร้ อมเป็ นผู้ให้ คาแนะนาและช่ วยเหลือทางวิชาการแก่
นักศึกษา
2) มีการแต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อจัดสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
ประกอบด้ วยอาจารย์ ประจา และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา เพือ่ ให้ คาแนะนา

6. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการค้ นคว้ าอิสระ
6.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การสร้ างโครงการวิจัยขนาดเล็กการดาเนินงานวิจัยและการประยุกต์ ใช้ ผลการวิจัยเพื่อสนับสนุนด้ านการผังเมือง
ดาเนินการวิจัย เขียนรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับงานการผังเมือง และผลการวิจัยนั้นไปประยุกต์ ใช้ ในงานด้ านผังเมือง การเขียน
รายงานการออกแบบบนพืน้ ฐานการวิจยั เผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถสร้ างโครงการวิจยั ขนาดเล็ก ดาเนินการวิจยั และประยุกต์ ใช้ ผลการวิจยั ในงานการผังเมือง
6.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 2
6.4 จานวนหน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
6.5 ข้ อกาหนดการค้ นคว้ าอิสระและการสอบประมวลความรู้
6.5.1 การสอบประมวลความรู้
(1) นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาได้ ตามโครงสร้ างหลักสู ตรแล้ ว และจะต้ องได้ ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ น้อย
กว่ า 3.00
(2) นักศึ กษาจะต้ องสอบประมวลความรู้ ใ ห้ ไ ด้ ค่ า ระดับ P (ผ่ า น) ภายใน 3 ครั้ ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออก
จากระเบียนนักศึกษา และผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไว้ ในระเบียน
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6.5.2 การค้ นคว้ าอิสระ
(1) การจดทะเบียนการค้ นคว้ าอิสระ นักศึกษาจะจดทะเบียนการค้ นคว้ าอิสระได้ ต่อเมื่อศึกษามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า
2 ภาคการศึ กษาปกติ และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต โดยได้ ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ากว่ า
3.00
(2) การสอบการค้ นคว้ าอิสระนักศึกษาจะสอบการค้ นคว้ าอิสระได้ ต่อเมือ่ สอบหรือศึกษาภาษาต่ างประเทศผ่ าน
ได้ ค่าระดับ P แล้ ว
(3) หลังจากจดทะเบียนทาการค้ นคว้ าอิสระแล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระเพื่อให้ คณบดีคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง แต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระและกรรมการการค้ นคว้ า
อิสระรวมไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่ งจะต้ องประกอบด้ วยอาจารย์ ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระอาจารย์ ประจา
มหาวิทยาลัย และ/หรื อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ า
โครงการค้ นคว้ าอิสระและสอบการค้ นคว้ าอิสระ
(4) อาจารย์ ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิส ระและกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6.6

การเตรียมการ
1) การให้ คาแนะนานักศึกษาเกีย่ วกับเรื่องและประเด็นในการค้ นคว้ าอิสระตามความสนใจของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ ที่
ปรึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒิตรงหรือสัมพันธ์ กบั สาขาวิชา ซึ่งพร้ อมเป็ นผู้ให้ คาแนะนาและช่ วยเหลือทางวิชาการแก่ นกั ศึกษา
2) มีการแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระเพือ่ จัดสอบการค้ นคว้ าอิสระประกอบด้ วยอาจารย์
ประจา และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย ทีม่ คี วามเชี่ยวชาญเกีย่ วกับเรื่องการค้ นคว้ าอิสระ
ของนักศึกษา เพือ่ ให้ คาแนะนา

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2553 (แก้ ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2558) ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
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 0.00
1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือระดับไม่ ต่ากว่ า C เท่ านั้น
รายวิชาที่นักศึ กษาได้ ค่าระดับต่ากว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรั บภาค
การศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U หรือระดับต่ากว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
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รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น
อีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอืน่ แทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก เว้ นแต่ หลักสู ตรจะกาหนด
ไว้ เป็ นอย่ างอืน่
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิต
ทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลวิชาเสริมพืน้ ฐานการสอบประมวลความรู้ และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ
ระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
(แก้ ไขเพิม่ เติมจนถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2558)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
1) การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2) การทวนสอบในระดับหลักสู ตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน
3) การประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings)
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 กรณีศึกษาตามแผน ก แบบ ก 1
1) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในรายวิชา ผม. 602 เทคนิคการวางแผนขั้นสู งและวิธีการวิจยั
2) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยฯ กาหนด
3) ได้ ค่ าระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ า ขั้น สุ ดท้ ายโดยคณะ กรรมการ
วิทยานิพนธ์ ที่คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองแต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ที่พิมพ์ และเย็บเล่ ม
เรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้ รับการตีพมิ พ์ หรืออย่ างน้ อยได้ รับการยอมรับให้
ตีพมิ พ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติทมี่ คี ุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
4) ต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
3.2 กรณีศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2
1) ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ าง ๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
2) ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
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3) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยฯ กาหนด
4) ได้ ค่ า ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิท ยานิ พนธ์ โดยการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองแต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ที่พิมพ์ และเย็บเล่ ม
เรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
5) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรืออย่ างน้ อยได้ รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่ อที่ประชุ ม
วิชาการโดยบทความ ที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้ รับการตีพิมพ์ ในรายงานสื บเนื่องจากการ
ประชุ มวิชาการ (Proceedings)
6) ต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
3.3 กรณีศึกษาตามแผน ข ต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
1) ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ าง ๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
2) ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
4) ได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบประมวลความรู้
5) ได้ ค่ า ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิช าการค้ น คว้ า อิส ระ ซึ่ ง คณะกรรมการการค้ น คว้ า อิส ระที่ค ณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองแต่ งตั้ง และนาเล่ มการค้ นคว้ าอิสระที่เย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบ
ให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
6) ผลงานการค้ น คว้ า อิ ส ระจะต้ อ งน าเสนอรายงานและสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดย
คณะกรรมการที่คณบดีแต่ งตั้ง โดยเป็ นระบบเปิ ดให้ ผู้สนใจเข้ ารับฟั งได้ และผลงานการค้ นคว้ าอิสระหรือ
ส่ วนหนึ่งของรายงานจะต้ องได้ รับการเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทีส่ ืบค้ นได้
7) ต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทางคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กาหนด อีกทั้งต้ องชาระหนีส้ ินต่ างๆ ทั้งหมด ทีม่ กี บั มหาวิทยาลัยฯ เป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ ว
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