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โครงสร้างหลักสูตร 

การผังเมืองมหาบัณฑิต พ.ศ. 2564 
 

 
            แผน ก แบบ ก1 (ท ำเฉพำะวิทยำนิพนธ์)  
   วิทยำนิพนธ์   36  หน่วยกิต 
 
  แผน ก แบบ ก2 (ศึกษำรำยวิชำและท ำวิทยำนิพนธ์) 
   วิชำบังคับ   18  หน่วยกิต 
   วิชำเลือก    6 หน่วยกิต 
   วิทยำนิพนธ์   12  หน่วยกิต 
 
  แผน ข (ไม่ท ำวิทยำนิพนธ์) 
   วิชำบังคับ   18  หน่วยกิต 
   วิชำเลือก   12 หน่วยกิต 
   กำรค้นคว้ำอิสระ     6  หน่วยกิต 
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รายวิชาและข้อก าหนดหลักสูตร 

 

รายวิชา 
  1) วิชาบังคับนักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับรวม 5 วิชา จ านวน 18 หน่วยกิต ดังนี้ 
  รหัสวิชา     ชื่อวิชา     จ านวนหน่วยกิต 

          (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

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

ผม.602  เทคนิคกำรวำงแผนขั้นสูงและวิธีกำรวิจัย     3 (3 – 0 – 9) 
UP602  Advanced Planning Techniques and Research Methods 
ผม.603  รัฐ กำรพัฒนำเมืองและกำรวำงแผน     3 (3 – 0 – 9) 
UP603  State, Urban Development and Planning 
ผม.604  ปฏิบัติกำรบูรณำกำรกำรวำงแผน      6 (3 – 6 – 15) 
UP604  Integrated Planning Project 

 ผม.605  ประเด็นส ำคัญในกำรวำงแผนพัฒนำเมือง (สัมมนำ)   3 (2 – 2 – 8) 
 UP605  Key Issues in Planning and Development (Seminar) 
 
  2) วิชาเลือก นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือก ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก2  : นักศึกษำต้องเลือกศึกษำรำยวิชำจำกกลุ่มวิชำเดียวกัน จ ำนวน 2 รำยวิชำ รวม 6 หน่วยกิต 
  แผน ข: นักศึกษำต้องศึกษำเลือกรำยวิชำจำกกลุ่มวิชำเดียวกัน จ ำนวน 4 รำยวิชำ รวม 12 หน่วยกิต 
  จำกกลุ่มวิชำดังนี้ 

2.1 กลุ่มวิชาบริหารจัดการเมือง (Cluster 1: Urban Management) 
  ผม.610  กำรศึกษำเฉพำะบุคคล      3 (3 – 0 – 9) 

UP610  Individual Study 
 ผม.611  ระบบกฎหมำยเพ่ือกำรผังเมือง 3 (3 – 0 – 9) 
 UP611  Legislative Systems for Planning 
            ผม.612  อนำคตเมือง       3 (3 – 0 – 9) 
           UP612  Urban Futures 

ผม.613  ภูมิปญัญำท้องถิ่นกับกำรพัฒนำย่ำนชุมชน 3 (3 – 0 – 9) 
UP613  Local Wisdom and Community Development 
ผม.614  กำรวำงแผนและนโยบำยกำรท่องเที่ยว 3 (3 – 0 – 9) 
UP614  Tourism Planning and Policy 
ผม.615  กำรพัฒนำเศรษฐกิจและนโยบำยกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 (3 – 0 – 9) 
UP615  Economic Development and Land Use Policies 
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 2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเมือง (Cluster 2: Urban Technology) 

ผม.610  กำรศึกษำเฉพำะบุคคล 3 (3 – 0 – 9) 
UP610  Individual Study 
ผม.621  แบบจ ำลองทำงพ้ืนที่ภูมิศำสตร์และสภำพแวดล้อมเสมือนจริง  3 (3 – 0 – 9) 

      ในกำรวำงแผนเมือง   
 UP621  Modeling Geographic Space and Virtual Environments in Urban Planning 
           ผม.622  นวัตกรรมเมืองและควำมยั่งยืน     3 (3 – 0 – 9) 

UP622  Urban Innovation and Sustainability 
          ผม.623  กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองและภูมิภำค   3 (3 – 0 – 9) 

UP623  Urban and Regional Analytics 
           ผม.624  สำรสนเทศเมืองและทัศนภำพข้อมูล       3 (2 – 2 – 8) 
           UP624  Urban Informatics and Data Visualization 

ผม.625  เครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรเมืองส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลง             3 (3 – 0 – 9) 
                       สภำพภูมิอำกำศ  

UP625  Urban Management Tools for Climate Change 
 

  3) วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
  นักศึกษำแผน ก แบบ ก1 ต้องท ำวิทยำนิพนธ์  รวม 36 หน่วยกิต 
  นักศึกษำแผน ก แบบ ก2 ต้องท ำวิทยำนิพนธ์  รวม 12 หน่วยกิต 
  นักศึกษำแผน ข   ต้องท ำกำรค้นคว้ำอิสระ รวม 6 หน่วยกิต 
  ผม.700  กำรค้นคว้ำอิสระ      6 หน่วยกิต  

UP700  Independent Study 
  ผม.800  วิทยำนิพนธ์       12 หน่วยกิต 

UP800  Thesis 
  ผม.803  วิทยำนิพนธ์       36 หน่วยกิต 

UP803  Thesis 
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 

 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำต้องเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 ดังนี้  
 ข้อ 22 นักศึกษำต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 
 1) ส ำเร็จกำรศึกษำข้ันต่ ำตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดหลักสูตร 
 2) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภำวะที่จะเป้นอุปสรรคร้ำยแรงต่อกำรศึกษำ 
 3) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่ำงร้ำยแรง 
 4) ต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนเพรำะมีควำมผิดทำงวินัย 
ภำยในระยะเวลำ 10 ปี ก่อนกำรสมัครเข้ำเป็นนักศึกษำ 

นอกจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมตำมวรรคหนึ่ง ผู้ซึ่งจะเข้ำศึกษำในหลักสูตรกำรศึกษำใด 
ต้องมีคุณสมบัติเฉพำะตำมข้อก ำหนดหลักสูตรที่เข้ำศึกษำและตำมประกำศมหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรรับเข้ำ
ศึกษำด้วย 

 ข้อ 23 กำรก ำหนดคุณสมบัติตำม ข้อ 22 (1) ในข้อก ำหนดหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

และมีคุณสมบัติดังนี้ 
 

 แผน ก แบบ ก1 
 1) รับทั้งนักศึกษำไทย และต่ำงชำติ กรณีเป็นชำวต่ำงชำติต้องสำมำรถฟัง พูด อ่ำน เขียนภำษำไทย 
ในระดับพอใช้ 
 2) ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรกำรผังเมืองบัณฑิต จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หรือส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรีจำกสถำบันกำรศึกษำในประเทศหรือต่ำงประเทศ ซึ่งสภำมหำวิทยำลัยรับรองวิทยฐำนะ  
โดยได้ศึกษำในสำขำวิชำกำรผังเมืองเป็นวิชำหลัก หรือสำขำที่เก่ียวข้อง 
 3) มีผลกำรศึกษำค่ำระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 หรือ หำกมีผลกำรศึกษำค่ำระดับเฉลี่ยสะสมต่ ำ
กว่ำ 2.50 จะต้องมีประสบกำรณ์ท ำงำนในสำยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรผังเมืองไม่ต่ ำกว่ำ 2 ปี หรือขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับมหำบัณฑิตที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร 
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 แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 
 1) รับเฉพำะนักศึกษำไทย 
 2) ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรกำรผังเมืองบัณฑิต จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หรือส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรีจำกสถำบันกำรศึกษำในประเทศหรือต่ำงประเทศ ซึ่งสภำมหำวิทยำลัยรับรองวิทยฐำนะโดย
ได้ศึกษำในสำขำวิชำกำรผังเมืองเป็นวิชำหลัก หรือสำขำที่เก่ียวข้อง 
 3) มีผลกำรศึกษำค่ำระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 หรือ หำกมีผลกำรศึกษำค่ำระดับเฉลี่ยสะสมต่ ำ
กว่ำ 2.50 จะต้องมีประสบกำรณ์ท ำงำนในสำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรผังเมืองไม่ต่ ำกว่ำ 1 ปี หรือขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับมหำบัณฑิตที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร 
 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
          1. ผ่ำนกำรสอบข้อเขียนและกำรสอบสัมภำษณ์  
          2. ต้องส่งผลทดสอบภำษำอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึง
วันสมัคร) 
          3. ผู้สมัครแผน ก แบบ ก 1 ต้องยื่น Proposal พร้อมกับเอกสำรอื่น ๆ 
          4. เงื่อนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตำมประกำศรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำของ
มหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์ และคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง 
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เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
 

 
กรณีศึกษาตามแผน ก แบบ ก 1  
 1) ได้ค่ำระดับ P (ผ่ำน) ในกำรสอบภำษำต่ำงประเทศตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด  หรือ 
ศึกษำและสอบผ่ำนวิชำ มธ. 005 ภำษำอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภำษำอังกฤษ 2 
 2) เสนอวิทยำนิพนธ์ และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดยคณะกรรมกำรที่คณะแต่งตั้ง และ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ 
 3) ได้ค่ำระดับ S (ใช้ได้) ในกำรสอบวิทยำนิพนธ์ และน ำส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยว่ำด้วยวิทยำนิพนธ์ สำรนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระ 

  4) ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 

  5) ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำร
ผังเมือง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ก ำหนด  

 
กรณีศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 

   1) ได้ศึกษำลักษณะวิชำต่ำง ๆ ครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต 
  2) ได้ค่ำระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 (จำกระบบ 4 ระดับคะแนน) 
  3) ได้ค่ำระดับ P (ผ่ำน) ในกำรสอบภำษำต่ำงประเทศตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด หรือ ศึกษำ

และสอบผ่ำนวิชำ มธ. 005 ภำษำอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภำษำอังกฤษ 2 
  4) เสนอวิทยำนิพนธ์ และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดยคณะกรรมกำรที่คณะแต่งตั้ง และ

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ 
 5) ได้ค่ำระดับ S (ใช้ได้) ในกำรสอบวิทยำนิพนธ์ และน ำส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยว่ำด้วยวิทยำนิพนธ์ สำรนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระ 

  6) ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำเรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร หรือ
น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำม ที่น ำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) ดังกล่ำว 

  7) ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำร
ผังเมือง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ก ำหนด  
 
 
 



 

 

โครงสร้างหลักสูตร   :    รายวิชา    :   เกณฑ์การรับเข้า   :   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
 

หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต พ.ศ. 2564 

 
กรณีศึกษาตามแผน ข  

1) ได้ศึกษำลักษณะวิชำต่ำง ๆ ครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ำ 36 
หน่วยกิต  
1) ได้ค่ำระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 (จำกระบบ 4 ระดับคะแนน) 

    3) ได้ค่ำระดับ P (ผ่ำน) ในกำรสอบภำษำต่ำงประเทศตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด หรือ ศึกษำ
และสอบผ่ำนวิชำ มธ. 005 ภำษำอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภำษำอังกฤษ 2 

 4) ได้ค่ำระดับ S (ใช้ได้) ในกำรสอบประมวลควำมรู้ 
    5) ได้ค่ำระดับ S (ใช้ได้) ในกำรสอบวิชำกำรค้นคว้ำอิสระ ซึ่งคณะกรรมกำรกำรค้นคว้ำอิสระที่คณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมืองแต่งตั้ง  
    6) น ำส่งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตำมประกำศมหำวิทยำลัยว่ำด้วยวิทยำนิพนธ์ สำรนิพนธ์ และกำร
ค้นคว้ำอิสระ 
    7) เสนอรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระและสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย โดยคณะกรรมกำรที่
คณบดีแต่งตั้ง โดยต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ และผลงำนกำรค้นคว้ำอิสระหรือส่วนหนึ่งของ
รำยงำนจะต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
    8) ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่ทำงคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง มหำวิทยำลัย 
ธรรมศำสตร์ก ำหนด   
 


