หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

คําอธิบายรายวิชา
2503616 ระเบียบวิธีวจิ ัยสําหรับการวางแผน
(S/U)
วิธีวิทยาการวิจยั การจัดทําโครงรางการวิจัย การเก็บรวบรวมและการประมวลผลขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลโดยการใชเครื่องมือทางสถิติ การแปลผลและการนําเสนอผลการวิจัยสําหรับการวางแผน
2503616 Research Methods for Planning
S/U
RES METHOD
Research methodology; research proposal preparation; data collection and compilation; data
analysis with statistical tools; interpretation and presentation of research results.

3 (3-0-9)
2503636 การจัดการทรัพยากรและสภาพแวดลอม
การวิเคราะหโครงสรางและคุณสมบัติของสภาพแวดลอมตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม ผลกระทบของสภาพแวดลอมตอมนุษยและของมนุษยตอสภาพแวดลอม
รวมถึงความสมดุลของระบบนิเวศ สมรรถนะของสภาพแวดลอมในการรองรับการพัฒนา การประเมินผล
กระทบของโครงการที่มีตอสภาพแวดลอม หลักการและแนวคิดในการจัดการสภาพแวดลอม กรณีศึกษาการ
วางแผนจัดการสภาพแวดลอมในประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนาแลว
2503636 Resources and Environmental Management
3 (3-0-9)
RES ENV MGT
Analysis of environmental structure and characteristics in terms of natural and man-made,
relationship between man and environment, including the balance in the ecological system;
environmental capacity for economic development; environmental impact assessment; principles and
concepts in environmental management; case studies in developed and developing countries.

2503637 กระบวนการเปนเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3 (3-0-9)
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบตอกระบวนการเปนเมือง การเปรียบเทียบทฤษฎีกับสภาพการ
เปลี่ยนทางสังคมของไทย และประเทศที่กําลังพัฒนาอื่น ๆ รวมถึงแนวทางการวางแผนทางสังคม
2503637 Urbanization and Social Change
3 (3-0-9)
URB SOC CHANGE
Impacts of social change on urbanization; comparison of social theories with social change
in Thailand and other developing countries; social planning guidelines.
2503638 การอนุรักษชุมชนเมือง
3 (3-0-9)
หลักการ เทคนิค และการปฏิบัติการในการอนุรักษชุมชนเมือง การประเมินองคประกอบของชุมชน เมืองที่มี
คุณคาทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมที่ควรไดรับการอนุรักษ การกําหนดนโยบายการอนุรักษชุมชนเมือง
และมาตรการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนการอนุรักษ
2503638 Urban Conservation
3 (3-0-9)
URB CONSERV
Principles, techniques and practices in urban conservation; assessment of community and urban
components of historical, artistic and cultural values deserving to be conserved; formation of urban
conservation policy and measures which support planning implementation.
2503646 เทคนิคการวิเคราะหสําหรับการวางแผน
3 (3-0-9)
เทคนิค ในการวิเคราะหเพื่อการวางแผน การจัดทําแผนภูมิและแผนที่เชิงสถิติ การประยุกตใช
คอมพิวเตอรในการวิเคราะหและสรางแบบจําลองเพื่อการวางแผน
2503646 Analytical Techniques for Planning
3 (3-0-9)
ANA TECH
Various analytical techniques for planning; application of computers in analysis and model
construction for planning; statistical mapping by computers.
2503650 การวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจในการวางแผน
3 (3-0-9)
การใชวธิ ีการวิเคราะหระบบเพือ่ การวิเคราะหปญหาและสรางทางเลือกในการปฏิบัติ โดยมุงเนนที่เทคนิคในการ
สรางแบบจําลอง การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรประยุกต ความเปนไปไดและความเสี่ยง การบรรลุเปาหมาย
และตนทุน กําไร และประสิทธิภาพของทุนในการประเมินแผนปฏิบัติการในแตละทางเลือก

2503650 Analysis for Planning Decision
3 (3-0-9)
ANA PLAN DECIS
System analysis approach as a means of analyzing problems and formulating action alternatives, with
emphasis on modeling techniques, applied economic analysis, probability and risk, goal
achievement and cost benefit and cost effectiveness in the assessment of alternative courses of
action.
2503653* การคลังสาธารณะเมือง
3 (3-0-9)
โครงสรางและการดําเนินงานขององคการปกครองระดับเมืองและภาค ทฤษฎีการคลังสาธารณะและการภาษี
อากร การกําหนดนโยบายและโครงสรางภาษี การประเมินรายไดและรายจายระดับทองถิ่น รวมทั้งทางเลือกและ
ความเปนไปไดในการปฏิรูปโครงสรางการคลังในแตละระดับการปกครอง ความสัมพันธระหวางการคลัง
สาธารณะกับการพัฒนาเมือง
2503653* Urban Public Finance
3 (3-0-9)
URB PUB FIN
Structures and operations of regional and local governments. Theories of public finance and taxation.
Determination of taxation policies and structures. Evaluation of local revenue and expenditure, and
options and possibilities for intergovernmental fiscal reform. Relationship between public finance and
urban development
2503654 การวางแผนโครงสรางพื้นฐานและการขนสง
3 (3-0-9)
หลักการและแนวคิดในการวางแผนโครงสรางพื้นฐานโดยเนนดานการขนสง ปญหาและแนวทาง แกไข
และการพัฒนาระบบการขนสง กระบวนการวางแผนการขนสง การลงทุนโดยภาครัฐและเอกชน
2503654 Infrastructure and Transport Planning
3 (3-0-9)
INFRA TRANSPORT
Principles and concepts in infrastructure planning, with emphasis on transportation; problems,
Solutions, and development of transportation system; transportation planning process; public
and private investment in transportation.
2503655 สัมมนาปญหาการเลือกที่ตั้ง
3 (3-0-9)
อภิปรายปญหาและทฤษฎีการเลือกที่ตั้งสําหรับกิจกรรมตางๆ ในการตั้งถิ่นฐานทั้งในเมืองและชนบท เชน ที่อยู
อาศัย การคาและบริการ อุตสาหกรรม และการเกษตร เพื่อนําไปพิจารณาตัดสินใจเลือกที่ตั้ง
2503655 Seminar on Locational Selection Problems
3 (3-0-9)

SEM LOC SELECT
Seminar on locational selection theories and problems for various settlement activities in both
urban and rural areas, including housing, trading and services, industry, agriculture in order
to use as locational decision criteria.
2503677 การสํารวจระยะไกลสําหรับการวางแผน
3 (3-0-9)
หลักการของการรับรูจากระยะไกล ไดแก ขอมูลดาวเทียม ขอมูลเรดาห การสะทอนแสงของสิ่งปกคลุมดินและ
ทรัพยากรตาง ๆ บนพื้นผิวโลก การประยุกตใชขอมูลในชวงคลื่นตาง ๆ ระบบการรับและ
สงสัญญาณภาพ การวิเคราะหทางสายตาโดยใชภาพถายและการวิเคราะหเชิงเลขโดยใชคอมพิวเตอร การ
สํารวจภาคสนาม วิธีการเก็บขอมูลในพื้นที่ การทดสอบความถูกตองของผลการวิเคราะห และการจัดทําผล
การศึกษาในรูปของแผนที่เพื่อการวางแผน
2503677 Remote Sensing for Planning
3 (3-0-9)
RS PLAN
Principles of remote sensing; satellite imagery, radar, reflectance of land cover and resources,
application of data in different wavelength, image transmission and detection systems, computerbased visual analysis and digital analysis, field surveys, methods of data collection, classification
accuracy assessment and mapping of the resulted study for planning purposes.
2503678 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับการวางแผน
3 (2-3-7)
ประเภทของสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการวางแผนภาคและเมือง โครงสราง การปรับแก วิธีการจําแนก การ
จัดเก็บ ตรวจสอบและเชือ่ มโยงขอมูล การวิเคราะหและแสดงผลดวยโปรแกรมและแบบจําลองดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการวางแผนภาคและเมือง
2503678 Geographical Information Systems for Planning
3 (2-3-7)
GIS PLAN
Types of geographical information in regional and urban planning; structure, rectification,
classification, storage, verification transfer, analysis and display by using programs and
models with geographical information systems for regional and urban planning.

2503679 การวางแผนเพื่อพัฒนาทีอ่ ยูอาศัย
3 (3-0-9)
การประยุกตทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาที่อยูอ าศัย โดยการวิเคราะหปจจัยทางดาน
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งประกอบดวยที่ตั้ง องคประกอบ โครงสรางและสภาวะตลาดของที่อยูอาศัย
แหลงเงินทุนและการลงทุน กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ นโยบายและมาตรการของรัฐในการพัฒนา
ที่อยูอาศัย และผลกระทบของการพัฒนาที่อยูอาศัยตอการพัฒนาเมือง
2503679 Residential Development Planning
3(3-0-9)
RESI DEV PLAN
Application of theories and concepts related to housing development planning concerning
physical and socio-economic factor analysis including location, components, housing market
structure and situations, sources of fund and investment, relevant laws and regulations,
government policies and measures on housing development, and impacts of housing
development on urban development.
3 (3-0-9)
2503680 การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมสําหรับการวางแผน
แนวคิดและหลักการในการวัดผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาตางๆ วิเคราะห
ระบบนิเวศ วิธีการกลั่นกรองโครงการโดยการศึกษาผลกระทบ การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
ประเมินผลโดยวิธีตาง ๆ การแสดงผลกระทบและการเสนอแผนการปรับปรุงแกไขเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจาก
โครงการ
2503680 Environmental Evaluation for Planning
3 (3-0-9)
ENV EVA PLAN
Concepts and principles in environmental impact assessment for different development
projects; analysis of environmental ecosystem; methods of screening projects by studying the
impacts, collecting and analyzing data; assessments; presentation of environmental impacts and
planning policies to mitigate the adverse impacts.
2503681 กฎหมายผังเมือง
3 (3-0-9)
เจตนารมณและแนวความคิดทางดานกฎหมายผังเมือง ขอบเขตและแนวทางการใชบังคับโดยตัวบทกฎหมาย
และโดยดุลยพินิจ ชนิดและรูปแบบของมาตรการควบคุมทางผังเมือง การใชบังคับกฎหมายและขอบังคับทาง
ผังเมือง และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของในประเทศไทย

2503681 Urban Planning Legislation
3 (3-0-9)
URB PLAN LEGIS
Objectives and concepts of urban planning legislation, scope and control systems in
regulatory and discretionary administration, types and forms of control measures in urban
planning, enforcement of urban planning and other related laws and regulations in Thailand.
2503682 การวางผังชุมชน
3 (3-0-9)
การวิเคราะหองคประกอบ โครงสราง และความตองการของชุมชน การประเมินสถานการณ ปญหา
และแนวโนมในการพัฒนาชุมชน กระบวนการ เทคนิค และวิธีวิทยาการในการวางผังชุมชน ตัวอยาง
การวางผังชุมชน
2503682 Community Planning
3 (3-0-9)
COM PLAN
Analysis of components; structures and community’s requirements; situation assessment;
problems and trends of community development; process, techniques and methods of
community planning; examples of community plans; public enquiry; planning implementation.
3 (3-0-9)
2503685 การปรับปรุงสภาพชุมชนเมือง
การปรับปรุงและฟนฟูสภาพแวดลอมและชุมชนเมือง การวางแผนและผังของโครงการปรับปรุงสภาพ ชุมชน
เมืองทั้งโดยภาครัฐบาลและเอกชน การเสนอโครงการดานกายภาพ ทฤษฎี แนวคิด และเทคนิคขั้นสูงในการ
วิเคราะหศักยภาพและแนวโนมการพัฒนาในอนาคต
2503685 Urban Renewal
3(3-0-9)
URB RENEW
Environment and urban renewal of cities; project planning and designing by government and
private sectors: project proposal in physical aspects; theories, concepts and advanced
techniques for analyzing development potential and future trends.
2503686* ทฤษฎีการวางแผนและการปฏิบัติ
3 (3-0-9)
ทฤษฎี หลักการ และแนวความคิดในการวางแผน ประเภท และลําดับของแผน กระบวนการและวิธีการในการ
วางแผน องคกรและการใชมาตรการทางกฎหมายและการเงินในการปฏิบตั ิใหเปนไปตามแผน และการสรางการ
มีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนและการปฏิบัติใหเปนไปตามแผน

2503686* Planning Theory and Practice
3 (3-0-9)
PLAN THEO PRAC
Theories, principles and concepts in planning, planning types and levels, process and
method in planning, organizations and the utilization of legal and fiscal measures and public
participation in planning and implementing the plans.
2503687* พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองและภาค
3 (3-0-9)
การวิเคราะหพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ที่สัมพันธกับพัฒนาการทางกายภาพของเมือง
และภาคในแตละยุคตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความสัมพันธระหวางกระบวนการเปน
เมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และกายภาพของเมืองและภาคในประเทศกําลังพัฒนา
และประเทศไทย
2503687* Economic and Social Development of City and Region
3 (3-0-9)
ECON SOC DEV
Socio-economic and population analysis in relation to the physical development of city and
region in various periods from past to present; the relationship between urbanization and
changes in economic, social, population, and physical aspects of the city and region of
developing countries and Thailand.

-----------------------------* รายวิชาเปดใหม

2503689* เอกัตศึกษา
3 (3-0-9)
การศึกษาคนควาดวยตนเองภายใตการแนะนําดูแลของอาจารยที่ปรึกษา ทัง้ ดานการวิเคราะหการตั้งถิ่นฐาน
ชุมชนเมือง การแสดงปญหาและประเด็นการพัฒนา การนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาของเมือง
2503689* Individual Study
3 (3-0-9)
IND STUDY
Individual study under the guidance of an advisor on the topics related to urban settlement problems
and development issues

2503690* สัณฐานวิทยาเมือง
3 (3-0-9)
การศึกษาวิวัฒนาการและกระบวนการเกิดรูปทรงสัณฐานของการตั้งถิ่นฐาน ในบริบทของเมืองและภาค
รวมทั้งความเขาใจในรูปแบบความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธของกระบวนการเชิงสัณฐาน เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง การแปลความ บันทึก และวิเคราะหการจัดวางในเชิงพื้นที่ของเมือง ดวยการสรางนิรูปผานแผนที่
ประเภทตาง ๆ
2503690* Urban Morphology
3 (3-0-9)
URB MORPH
The study of evolution and processes shaping the morphological form of settlements in urban
and regional contexts, also with understanding the dynamic interrelation and interaction
patterns of morphological, economic, social and political processes, the interpretation,
mapping and analysis of urban spatial arrangements by creating various representations
through types of map.
2503691* การวิเคราะหและวางแผนนโยบาย
3 (3-0-9)
หลักการ แนวความคิด และกระบวนการวางแผนนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาและ
วิเคราะหสภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม แนวโนมและศักยภาพในการพัฒนา การกําหนด
วิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมาย การกําหนดแผนงานและโครงการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการ
ประเมินความเหมาะสมและการบรรลุผลตามเปาหมายของการพัฒนาในอนาคต
-----------------------------* รายวิชาเปดใหม

2503691* Policy Analysis and Planning
3 (3-0-9)
POL ANA PLAN
Policy planning principles, concepts and process for socio-economic development, the study
and analysis of physical, economic and social changes, development potential and trends,
the identification of visions, objectives and targets, the preparation of plans and projects for
infrastructure development, and the appraisal of suitability and the achievement of future
development goals.

2503692* การบริหารแผนนโยบาย
3 (3-0-9)
กลไกการดําเนินการใหเปนไปตามแผนนโยบายโดยอาศัยเครื่องมือทางกฎหมายและเครื่องมือทางการเงิน
โครงสรางการบริหารราชการและการมีสวนรวมของประชาชน
2503692* Policy Planning Administration
3 (3-0-9)
POL PLAN ADMIN
Mechanisms for the implementation of policy plans by using legal and fiscal instruments,
public administrative structure and public participation.
2503693* ปฏิบัติการวางแผน
3(1-6-5)
ปฏิบัติการวางแผนพัฒนาแบบสหศาสตร โดยเนนการประสานและเชื่อมโยงการวางแผนในระดับตาง ๆ
การกําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงค กลยุทธและทางเลือกในการพัฒนา
2503693* Planning Workshop
3(1-6-5)
PLAN SHOP
Multidisciplinary development planning workshop, emphasizing on integrations and linkages
Between various planning levels and identification of development visions, objectives,
strategies and alternatives.
2503701* ทฤษฎีการวางแผนขั้นสูง
3(3-0-9)
พิจารณาการวางแผนในแงของการประยุกตใชวิธีการและการคนพบทางวิทยาศาสตร กับปญหานโยบาย
สาธารณะในทางปฏิบัติ โดยพิจารณาจากปรัชญาทางวิทยาศาสตร ทฤษฎีทางดานจริยธรรมและการเมือง
-----------------------------* รายวิชาเปดใหม

2503701* Advanced Planning Theories
3 (3-0-9)
ADV PLAN THEO
Considering planning as the attempt to apply the methods and findings of the sciences to
practical questions of public policy in view of philosophy of science, ethical theory and
political philosophy.

2503702 ∗ ระเบียบวิธีวจิ ัยขั้นสูงสําหรับการวางแผน 1
3 (3-0-9)
วิธีวิทยาการวิจยั การจัดทําโครงรางการวิจัย การเก็บรวบรวมและการประมวลผลขอมูล การวิเคราะห ขอมูล
โดยการใชเครื่องมือทางสถิติ การแปลผลและการนําเสนอผลการวิจัยสําหรับการวางแผน
2503702* Advanced Research Method for Planning 1
3 (3-0-9)
ADV RES MET PLAN 1
Research methodology; research proposal development; data collecting and processing;
data analysis employing statistical tools; research result interpreting and presentation for
planning.
3(3-0-9)
2503703* ระเบียบวิธีวจิ ัยขั้นสูงสําหรับการวางแผน 2
หลักการทําวิจัยเชิงคุณภาพดานการวางแผนภาคและเมือง วิธีวจิ ัยเชิงคุณภาพแบบตาง ๆ เชน ทฤษฏี
วิพากษ ประวัตศิ าสตรบอกเลา แผนที่การรับรู การสังเกตการณแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม
2503703* Advanced Research Method for Planning 2
3 (3-0-9)
ADV RES MET PLAN 2
Principles of qualitative research for urban and regional planning; various qualitative
research methods, e.g., critical theory, oral history, cognitive map, participatory and noparticipatory observation.
3(3-0-9)
2503704* สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง
หัวขอการสัมมนาทางการวางแผนภาคและเมืองในประเด็นที่ยังไมชัดเจนในวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร ซึ่ง
เนื้อหาอาจแตกตางกันไปในแตละภาคการศึกษา ตามกระแสความสนใจของสาธารณชนและนักวิชาการในสาขา
การวางแผนและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
2503704* Seminar for Planning
3 (3-0-9)
SEM PLAN
A selected topics seminar for the examination of topical issues not fully covered in other
courses of the program. Content varying to interest of the public and academic in planning
and related fields.
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2503826* วิทยานิพนธ
2503826* Dissertation
DISSERTATION

36
36

หนวยกิต
Credits

2503828 วิทยานิพนธ
2503828 Dissertation
DISSERTATION

48
48

หนวยกิต
Credits

2503830* วิทยานิพนธ
2503830* Dissertation
DISSERTATION

72
72

หนวยกิต
Credits
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