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รำยวิชำบังคับ 
ผม.601 กำรบูรณำกำรเทคโนโลยีส ำหรับกำรวำงแผน    3 (3 – 0 – 9) 
UP601  Integrated Technology for Planning 

วิชานี้จัดท าขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้น าทักษะและความสามารถที่หลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการบูรณาการ
เข้ากับความต้องการทางสังคมและและการด าเนินการเชิงเทคนิคในระดับเมืองและภูมิภาคผ่านกลยุทธ์เชิงนวัตกรรม
ในการวิเคราะห์นโยบายและการบูรณาการเทคโนโลยีส าหรับการวางแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
และความรู้ที่ส าคัญโดยเน้นวิธีการวิเคราะห์ทฤษฎีการผังเมืองและกลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ส าหรับการน าไปปฏิบัติ ซึ่ง
หลักสูตรเน้นย้ าให้เห็นว่าการวางแผนสามารถมีส่วนช่วยในการจัดการกับความท้าทายที่ส าคัญของเมืองที่มาพร้อมกับ
การขยายตัวของเมืองตามสถานการณ์ของทั่วโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระบบสังคมนิเวศวิทยา และเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้เมืองมีความยืดหยุ่นรองรับต่อสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรขีดจ ากัด มีเท่าเทียมกันทั้ง
มิติเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประชาชยมีสุขภาพที่ดีในอนาคต 

This course is prepared for students to bring multiple skills and a range of 
competencies to bear on the integrated social and technical demands of cities and regions 
through innovative strategies of analysis, policy, and integrated technology for planning. The 
objective is to give students critical skills and knowledge, emphasizing methods of analysis, 
theories of urban planning, and creative strategies for implementation. Our course emphasizes 
how planning can contribute to tackle the critical challenges that come with global urbanization 
and rapidly transforming social, ecological, and technological systems to ensure a resilient, 
equitable and healthy future for cities. 

 
ผม.602 เทคนิคกำรวำงแผนขั้นสูงและวิธีกำรวิจัย 3 (3 – 0 – 9) 
UP602 Advanced Planning Techniques and Research Methods 

พัฒนาทักษะหลักส าคัญส าหรับการด าเนินการวิจัยเพื่อการวางแผนพัฒนาเมือง ซึ่งประกอบด้วยวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ อีกทั้งมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้เทคนิคการวางแผนขั้นสูง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
ถึงประเภทของการวิจัยที่ด าเนินงานอยู่โดยนักวางแผน และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนหรือวางผัง
เมือง 

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. 
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ผม.603 รัฐ กำรพัฒนำเมืองและกำรวำงแผน 3 (3 – 0 – 9) 
UP603  State, Urban Development and Planning 

การบริหารงานภาครัฐ เพื่อบริหารจัดการเมืองเชิงพื้นที่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ การปกครอง
ท้องถิ่น อ านาจและหน้าที่ของผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและการวางแผน พัฒนาการของรัฐสมัยเก่าและ
ใหม่กับการพัฒนาเมืองและวางแผน 

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 ปฏิบัติกำรบูรณำกำรกำรวำงแผน                                                           6 (3 – 6 – 15) 
UP604 Integrated Planning Project 

การประยุกต์ความรู้และทักษะที่ได้รับจากวิชาเรียนตามหลักสตูรโดยการวางแผนจริงผ่านปฏิบัติการบรูณา
การ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการจัดท านโยบาย การออกแบบเมือง และพัฒนาทรัพย์สินต่าง ๆ ในเมือง 
เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการวางแผน รวมทั้งฝึกการปฏิบัติงานในสถานที่จริง 

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. 

 
ผม.605 ประเด็นส ำคัญในกำรวำงแผนพัฒนำเมือง (สัมมนำ)  3 (2 – 2 – 8) 
UP605 Key Issues in Planning and Development (Seminar) 
 วิชาสัมมนาในประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องการผังเมืองและการพัฒนาส่วนต่าง ๆ ของเมือง เน้นการ
ตีความ การอภิปรายเพื่อฝึกทักษะในการวิเคราะห์เรื่องเมือง การติดตามองค์ความรู้ใหม่ทางบทความทางวิชาการ การ
ตั้งค าถามที่น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาของเมืองอย่างเป็นระบบ 
 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. 
 
 
 
รำยวิชำเลือก 
ผม.610 กำรศึกษำเฉพำะบุคคล 3 (3 – 0 – 9) 
UP610 Individual Study 
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของชุมชนเมือง และประเด็นการพัฒนา รวมทั้ง
การน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
 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. 
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ผม.611 ระบบกฎหมำยเพ่ือกำรผังเมือง 3 (3 – 0 – 9) 
UP611 Legislative Systems for Planning 

หลักการ บทบัญญัติว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในระดับต่าง ๆ เช่น พรบ. 
ควบคุมอาคาร พรบ. การจัดรูปที่ดิน พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พรบ.จัดสรรที่ดิน กฎกระทรวงและ
ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงบทบาทของกฎหมายผังเมืองต่อการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน การบังคับใช้
กฎหมายผังเมือง และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งนโยบายและทิศทางการพัฒนาของรัฐที่มีผลต่อ
การผังเมืองและกฎหมายผังเมืองในปัจจุบัน เช่น พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายให้อ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (การถ่ายโอนภารกิจด้านการผังเมืองสู่ท้องถิ่น) เป็นต้น  

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, the Promotion and Conservation of Environmental Quality Act, and Ministerial 
Regulation. Other relevant laws affecting the management of urban development projects such as 
the Determining Plans and Process for Decentralized powers to Local Government Organizations 
Act. (Transferal of decentralized duties of urban planning to local government) are also included. 

 
ผม.612 อนำคตเมือง                         3 (3 – 0 – 9) 
UP612 Urban Futures 

ท าความเข้าใจแนวโน้มของการพัฒนาเมืองในอนาคตและพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคม วิชาจะเน้น
ศึกษาประเด็นความเสี่ยงของเมืองในอนาคต ความเปราะบาง การรับมือของสังคมเมือง ภายใต้ความไม่แน่นอน
รูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต แนวคิดที่ส าคัญของวิชานี้คือ การเปลี่ยนแปลงระดับสากล การส่งเสริมความพลวัตให้แก่
เมือง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

Understanding of urban trends and its socioeconomic dynamics. Topics include 
identification of future risks, vulnerabilities, and coping capacities of urban community under future 
uncertainties. Concept of global changes, urban resilience, climate change and urban sustainability 

 
ผม.613 ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำรพัฒนำย่ำนชุมชน 3 (3 – 0 – 9) 
UP613 Local Wisdom and Community Development 

การเกิดและการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความส าคัญและบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ
พัฒนา ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม บริบทความต่อเนื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตลอดจนการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาย่านชุมชน 

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.  
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ผม.614 กำรวำงแผนและนโยบำยกำรท่องเที่ยว 3 (3 – 0 – 9) 
UP614 Tourism Planning and Policy 

ส ารวจแนวคิดและทฤษฎีด้านการท่องเที่ยว เรียนรู้จากประสบการณ์ของแหล่งท่องเที่ยวกรณีศึกษาที่
ส าคัญทั้งในและต่างประเทศ วิเคราะห์กระบวนการวางแผนและนโยบาย ตลอดจนการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ศึกษา
ความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวกับการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของย่านชุมชน เชื่อมโยงบทบาทกับการพัฒนาใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

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.615 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและนโยบำยกำรใชป้ระโยชน์ที่ดนิ 3 (3 – 0 – 9) 
UP615 Economic Development and Land Use Policies 

ความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการก าหนดนโยบายการใชท้ี่ดินให้เกิดความยั่งยืน ความ
เข้าใจและการใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์เศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และโลก ซึ่งมีสว่นพัฒนาพืน้ที่เมืองและ
ชนบท การวางแผนใช้ที่ดิน รวมทั้งผลกระทบของการก าหนดนโยบายการใชท้ี่ดินที่มีส่วนกระตุน้การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

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.621 แบบจ ำลองทำงพื้นทีภู่มิศำสตร์และสภำพแวดล้อมเสมือนจริงในกำรวำงแผนเมือง  3 (3 – 0 – 9) 
UP621 Modeling Geographic Space and Virtual Environments in Urban Planning 

เน้นการส ารวจธรรมชาติและการใช้งานระบบสนเทศภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ (GIS) กับแบบจ าลอง
ภูมิอากาศเฉพาะพื้นที่เมือง ในการวิเคราะห์และการสังเคราะห์รูปแบบเชิงพื้นที่และประมวลผลผ่านการสร้าง
แบบจ าลองการท าแผนที่ ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการวิเคราะห์การท าแผนที่ได้หลายลักษณะ เช่น 
การใช้ที่ดิน สัณฐานเมือง ภูมิอากาศเมือง เป็นต้น ด้วยองค์ความความรู้บางส่วนทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
และสถิติ จะท าให้นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์กับการจ าลองการวางแผนใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อมผ่านระบบสนเทศ
ภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ 
  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. 
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ผม.622 นวัตกรรมเมืองและควำมย่ังยืน                     3 (3 – 0 – 9) 
UP622 Urban Innovation and Sustainability 

วิชานี้เป็นการแนะน าให้เห็นถึงการริเริ่มถึงการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของ
เมืองและการเชื่อมโยงของเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นไปที่การเห็นตัวอย่างของการพัฒนาเมืองในโลกแห่งความเป็นจริง
ภายใต้การวางแผนและการบริหารจัดการเมืองอย่างอัจฉริยะ โดยพิจารณาไปที่ความท้าทายของเมืองและการ
ตอบสนองเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของเมือง นอกจากนี้สื่อการเรียนการสอนของวิชาจะเกี่ยวข้องกับ
แนวคิดและวิธีปฏิบัติจากกรณีศึกษา โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านและแหล่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เพื่อให้เห็นภาพ
ที่ชัดเจนของการเปลี่ยนเมืองไปสู่ “เมืองอัจฉริยะ” อันมีหน่วยงานที่เก่ียว อันได้แก่ ทั้งผู้พัฒนาและจ าหนา่ยเทคโนโลยี
และหน่วยงานภาครัฐที่สามารถจัดหาโอกาสในการพัฒนาเมืองให้กับประชาชน ตลอดจนช่องทางในการให้บริการ 
นอกจากนี้ยังเน้นการบูรณาการศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพเข้ากับกระบวนการของการรองรับเมือง ด้วยการวางแผน
และการบริหารจัดการกับความท้าทายของเมืองที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการเปลี่ยนแปลงเมืองผ่าน
การสร้างกลไกการเติบโตของเมืองที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นต่อการพัฒนาส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนา
แล้ว 

This course is an introduction to various initiatives of urban sustainability and connected 
technology. It focuses on real world examples within smart cities planning and management by 
looking at the challenges and practical responses related to urban sustainability. Course material is 
based on concept and practices from case studies by experts and other helpful resources are 
included where applicable. The transitioning of cities towards “smart cities” by technology 
vendors and public authorities can provide immense opportunities for citizens and service 
providers. The effectively integrates the processes of urban planning and management is a 
challenging goal that is a must for transforming cities to sustainable and resilient engines of growth 
in both developing and developed economies. 

 
ผม.623 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองและภูมิภำค           3 (3 – 0 – 9) 
UP623 Urban and Regional Analytics 

เนื้อหาของวิชานี้ครอบคลุมทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเมืองและภูมิภาค เช่น การวิเคราะห์เชิง
เส้น การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพื้นที่ และ machine learning ในการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับเมืองและ
ภูมิภาค เช่น การคาดการณ์ประชากร การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการวิเคราะห์ด้าน
เศรษฐศาสตร์เมือง 

This course covers theories and analytical techniques for regional and urban analysis: 
linear programming, spatial statistics, and machine learning, to address issues such as population 
projection, land use change forecast, and urban economic analysis. 
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ผม.624  สำรสนเทศเมืองและทัศนภำพข้อมูล                     3 (2 – 2 – 8) 
UP624  Urban Informatics and Data Visualization 

วิชานี้จะท าให้นักศึกษาการผังเมืองมีทักษะเชิงเทคนิคที่จ าเป็น อาทิเช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ทฤษฎีเมือง 
และ เทคนิคทางทัศนสารสนเทศ เพื่อใช้จัดการกับความท้าทายเหล่านี้โดยผสมผสานการฝึกฝนเข้ากับความเข้าใจทาง
ทฤษฎีและระเบียบวิธีที่ทันสมัยของระบบเมือง หัวข้อการสอนทั่ว ไป ได้แก่ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตในเมืองและเทคโนโลยีดิจิทัล ความรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์เมืองแบบสห
วิทยาการ ทักษะการปฏิบัติและการวิเคราะห์ในการส ารวจ การแสดงภาพ และท าความเข้าใจกับข้อมูลเชิงพื้นที่ใน
ระดับเมือง ทักษะระเบียบวิธีแบบสหวิทยาการเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาส าหรับความท้าทายต่างๆ ของเมือง 
ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีดิจิทัล 

This course provides urban planning students with the urban informatics and technical 
skills needed – such as data analytics, urban theory, and information visualisation techniques – to 
tackle these challenges, combining practice with cutting-edge theoretical and methodological 
understanding of urban systems. Typical topics include: deep understanding of the nexus between 
urban life and digital technology, thorough knowledge of interdisciplinary urban analytical 
methods, practical and analytical skills to explore, visualise, and make sense of city-scale spatial 
data, interdisciplinary methodological skills to design solutions to the urban challenges – 
capitalising on emerging developments in big data analytics and digital technologies. 

 
ผม.625 เครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรเมืองส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ   3 (3 – 0 – 9) 
UP625  Urban Management Tools for Climate Change 

วิชานี้น าเสนอเครื่องมือทางเทคนิคในการบริหารจัดการเมืองเพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดท าแผนและกลยุทธ์
ต่อสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในท้องถ่ินส าหรับการปรับตัวและลดผลกระทบสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม วิชานี้ได้น าเสนอแนวทางปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงเพื่อจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองโดยเฉพาะด้าน
พลังงาน การขนส่ง ที่อยู่อาศัย น้ า และบริการอื่น ๆ ของเมือง โดยจะมีการน าเครื่องมือส าหรับการประเมินความ
เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาใช้ร่วมกับเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจอื่นๆ ตามทฤษฎีและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดนักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันจาก
กรณีศึกษา และแนวทางการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและแนวทางเชิงระบบนิเวศเพื่อจัดล าดับความส าคัญของการ
ด าเนินการบรรเทาปัญหาดังกล่าวให้เกิดความเหมาะสม 

This course offers management tools for students to be able to prepare local climate 
change plans and strategies for adaption and mitigation into concrete actions. The course will offer 
specific practices to manage the urban environmental infrastructures, in particular, energy, 
transport, housing, water and other urban services. A range of vulnerability assessment tools will be 
introduced together with decision support tools for climate change. Based on theory and best 
practices, students will gain knowledge of different adaptation strategies from case studies, different 
approaches of community-based and ecosystem-based to prioritize relevant climate mitigation 
actions. 
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วิทยำนิพนธ์ หรือกำรค้นคว้ำอิสระ 
ผม.800 วิทยำนิพนธ์                 12 หน่วยกิต 
UP800 Thesis 
  การสร้างโครงงานวิจัยและการด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการผังเมืองหรือ
การวางแผนพัฒนาเมืองและกำรประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติหรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งการท าวิทยานิพนธ์
จะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และต้องน าเสนอวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมในการสอบรวมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของการตีพิมพ์
บทความวิจัย หรือการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติที่มีการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 

การวัดผลวชิาส าหรับวิชานี้  แบง่ออกเป็น 2 ระดับ คือระดับ S (ใช้ได้) และระดบั U (ใช้ไมไ่ด้) 
 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 well-
recognized 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.803 วิทยำนิพนธ์                 36 หน่วยกิต 
UP803 Thesis 
  การสร้างโครงงานวิจัยและการด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการผังเมืองหรือ
การวางแผนพัฒนาเมืองและกำรประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติหรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการท า
วิทยานิพนธ์จะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และต้องน าเสนอวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการประเมินผลที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมในการสอบรวมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
ของการตีพิมพ์บทความวิจัย หรือการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติที่มีการจัดท าเอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ 

 การวัดผลวชิาส าหรับวิชานี้  แบง่ออกเป็น 2 ระดับ คือระดับ S (ใช้ได้) และระดบั U (ใช้ไมไ่ด้) 
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 well-
recognized 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.700 กำรค้นคว้ำอิสระ          6 (0 – 12 – 12) 
UP700 Independent Study 
  การด าเนินการวิจัยเพื่อการวางแผน โดยการน าความรู้จากการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมา
ผสานให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาวิชาการผังเมือง ในหัวข้อศึกษาที่นักศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษอย่างละเอียด
และเชื่อมโยงกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเอกสารและจากภาคสนาม แล้วน าผล
การศึกษาสู่การวางแผนและการวางผังในระดับชุมชนและเมืองซึ่งการท าการค้นคว้าอิสระจะอยู่ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอสระและต้องน าเสนอการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการประเมินผลที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมในการสอบ 
   การวัดผลวิชาส าหรับวิชานี้  แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้)  
 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). 

 


