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หมวดสังคมศาสตร์  (Social Science) 
มธ. 100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา  3 (3-0-6) 
TU 100 Civic Engagement 
 ปลูกฝังจิตสํานึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก 
ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้อง
จัดทําโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปล่ียนแปลง ในประเด็นที่สนใจ  
 Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global 
citizen.  This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case 
studies and field study outings.  Students are required to organise a campaign to raise awareness 
or bring about change in an area of their interest.   
 
มธ. 101 โลก อาเซียน และไทย  3 (3-0-6) 
TU 101 Thailand, ASEAN, and the World  
 ศึกษาปรากฏการณ์ที่สําคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดย
ใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่
ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสํานึกสากล 
(GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเช่ือเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น 
 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in 
terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through approaches, 
theories and principles of social science research via discussion and raising examples of situations 
or people of interest.   The purpose of this is to create a perspective of diversity, to understand 
the complexity of global interrelationships, to build a global mindset and to be able to challenge 
old paradigms and open up a new, broader worldview. 
 
หมวดมนุษยศาสตร์  (Humanities) 
มธ. 102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 (3-0-6) 
TU 102 Social Life Skills 
 การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะ
สําคัญที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหา
ทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซ้ึง
ในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 
 Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs ,which 
is considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to 



develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional security, understand 
themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. Students also learn to 
understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the relationship between art 
and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing arts and architecture.   
 
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  (Sciences and Mathematics) 
มธ. 103 ชีวิตกับความยัง่ยืน 3 (3-0-6) 
TU 103 Life and Sustainability 
 การดําเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของธรรมชาติ 
มนุษย์ และสรรพส่ิง ทั้งส่ิงแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน  
ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ที่นําไปสู่การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน    
 This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems perspectives 
in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this 
changing world. Students will learn about the relationship between mankind and the environment 
in the context of energy and resource use, consumption and development, and environmental 
constraints.Furthermore, an examination of social conflict and change from the life-cycle 
perspective will be used to develop an understanding of potential solution pathways for 
sustainable lifestyle modifications.  
 
หมวดภาษา  (Languages) 
มธ. 050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) 
TU 050 English Skill Development   ไม่นับหน่วยกิต 
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบ้ืองต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป 
 Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an 
integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level. 
 
มธ. 104  การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 3 (3-0-6) 
TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
 พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคําถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน
ค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสําคัญ  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผล
ที่นําไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จัก
ถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการ
สร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation 
skills.  Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in 
the text, but rather consider the content in depth, taking into account the objectives, perspectives, 
assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s 
conclusion. The purpose is to apply these methods to students’ own persuasive writing based on 
information researched from various sources, using effective presentation techniques.   
 



มธ. 105  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 
TU 105 Communication Skills in English 
 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อทําความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของ
นักศึกษา 
 Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the 
ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of 
academic texts from various disciplines related to students’ field of study.   
 
มธ. 106  ความคิดสร้างสรรค์และการสือ่สาร  3 (3-0-6) 
TU 106 Creativity and Communication 
 กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสําคัญ และการส่ือสารความคิด
ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และ
สังคม 
 Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as 
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and 
environmental contexts, at personal, organisational and social levels 

 
วิชาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่2 

 
ผม103 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การวางแผน 3(1 – 4 – 4) 
UP103    Information Technology Management for Planning  
 หลักการ แนวความคิด องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผน โดยเน้นระบบสารสนเทศของชุมชนและหน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคมและกายภาพ การจัดการและออกแบบฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และ
สนับสนุนการตัดสินใจ 
 Principles, concepts, main components of information technology, and fundamental skills 
in using computer in managing information technology, the tool which is popularly applied to 
support plan-making process.  The contents emphasize the system functioned at community level 
as well as that of authorities whose sources of data in demographics, economic, social and 
physical would help support the plan-making process. 
 
มธ111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม 3(3 – 0 – 6) 
TU111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
 ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย มุ่งเน้น
ประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในบริบทแห่งโลกาภิวัฒน์   “มี
การศึกษานอกสถานที่" 

To explore Thai social, cultural and intellectual backgrounds from the old days (known as 
the Kingdom of Siam) until today. To emphasize the formation of the Thai identity as well as 
directions towards the development of Thai culture and society in the globalization context. 
 



มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่ 3(3 – 0 – 6) 
TU112 Heritage of the Pre-modern World 
 ปัญหาและผลสําเร็จในการแก้ปัญหาที่สําคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป็นมรดกตกทอดมาสู่สังคมโลก
ปัจจุบัน ทั้งในสถาบันศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

To study significant problems and solutions in the Pre-modern World Society, which have 
been Have earned credits of  on to various institutions, including those responsible for religion, 
intellect, culture, society, economics, and politics in the Present World Society. 
 
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่ 3(3 – 0 – 6) 
TU117 Development of the Modern World 
 พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานแห่งการเปลี่ยนแปลง
ของโลกเข้าสู่สมัยใหม่ 

To study the development of world societies from 1500 A.D. to the present. An emphasis 
is placed upon the relationship of economy, political system, administration, society, culture, 
science and technology, leading to modern world changes. 
 

บังคับเลือก 1 วิชา  3 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้ 
 

ศ.210 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 3(3 – 0 – 6) 
EC210 Introductory Economics 

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในส่วนของเศรษฐศาสตร์จุลภาคศึกษาถึงอุปสงค์และ
อุปทานของสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภคการผลิตและต้นทุนพฤติกรรมของหน่วยผลิตโครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขัน
ของหน่วยผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ตลาดผูกขาดและตลาดท่ีไม่สมบูรณ์แนวคิดความล้มเหลวของ
ตลาดและบทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาดในส่วนของเศรษฐศาสตร์มหภาคศึกษาถึงเป้าหมายและปัญหา
ในทางเศรษฐกิจมหภาคความเข้าใจถึงรายได้ประชาชาติระบบการเงินและการธนาคารนโยบายการเงินและการคลังใน
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรวมทั้งการนําดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจในภาคต่างประเทศศึกษาถึงความสําคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศและข้อโต้แย้งระหว่างการค้า
เสรีและการปกป้องตลาด 

Study of general principles of microeconomics and macroeconomics.  Microeconomics 
covers fundamental economic problems, determinants of demand for and supply of goods, 
consumer behavior, characteristics of perfectly and imperfectly competitive markets and concept 
of market failures.  Macroeconomics covers national income determination, money and banking, 
introduction to fiscal and monetary policies, and importance of international trade and finance in 
balance of payments. 
 
มธ.122 กฎหมายในชีวติประจําวัน 3(3 – 0 – 6) 
TU122 Law in Everyday Life  
  ลักษณะทัว่ไปของกฎหมาย ในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม หลักการพื้นฐานของ
นิติรัฐ (rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน ความรู้พื้นฐานในเรือ่ง
กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ทัง้ในด้านของสิทธิ และในด้านของ



หน้าที่ การระงบัข้อพิพาทและกระบวนการยตุธิรรมของไทย หลักการใช้สิทธ ิหลักการใช้และการตีความกฎหมาย โดย
เน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่เกดิขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน 

To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in society. To 
equip learners withbasic principles of public law (rules of law), and its values which are associated 
with citizens’ moral core. To providebasic knowledge in public law and private law, involving the 
issues of rights and duties, dispute settlement, ThaiJustice procedures, the usage and 
interpretation of law principles, with an emphasis on case studies in our daily lives. 
 
ทม201 หลักการบริหาร  3(3 – 0 – 6) 
HR201 Principles of Management  

แนวคิดทางการบริหาร  วิวัฒนาการทฤษฎีการบริหาร หน้าที่และทักษะผู้บริหารองค์กร  การวางแผน การ
จัดองค์การ การเป็นผู้นํา และการควบคุม การตัดสินใจทางการบริหาร และจริยธรรมการบริหาร 

 Management concepts, evolution of management, roles and skills of managers, planning, 
organizing, leading, controlling, managerial decision making and ethics 

 
สผ164  เศรษฐศาสตร์สาํหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3(3 – 0 – 6) 
AP164     Economics of Built Environment 
 แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์  ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาคกับการ
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการการออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ และ
ความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคและสภาพทั่วไปของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในโครงการ
ก่อสร้าง  
 Basic economic concepts, fundamental economic problems and the applications of 
microeconomic theories to built environment design process and project feasibility analysis; and 
knowledge of macroeconomic theories and current general national economic situations, which 
have potential impacts on the investment of construction projects.  
 

วิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานสาขา 

 
ผม101  การสื่อสารเบ้ืองต้นในการวางแผน 3 (1 – 4 – 4) 
UP101  Introduction to Communications in Planning 
   เหตุแห่งความจําเป็นเบื้องต้นของการส่ือสารเพื่อใช้ในการวางแผนเมือง รากฐานของการส่ือสาร 
ครอบคลุมคุณลักษณะของการส่ือสารและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีแห่งการส่ือสาร ประเภทและวิธีการส่ือสารอย่าง
เบื้องต้น โดยผ่านการฝึกปฏิบัติทักษะการส่ือสารที่มักพบในงานการวางแผนเมืองด้วยศิลปะการพูดและการเขียนใน
รูปแบบต่าง ๆ   ทั้งนี้ นักศึกษาจะสามารถนําความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการช่วยส่ืองานการวางแผนเมืองได้ ยัง
ผลสําเร็จแห่งการดําเนินงานดังกล่าวในที่สุด 
  The need of communications for planning, the nature of communications, revolution in 
communications technology, and typologies and methodologies of essential communications, all 
of which are conducted together with workshop exercises using both verbal and non-verbal 
techniques.  The applications gained through the course can help make planning work more 
effective at all levels and stages within the planning process. 



 
ผม102  ความเข้าใจในการวางแผน 3 (1 – 4 – 4) 
UP102  Perceptions in Planning 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ผม101 การส่ือสารเบ้ืองต้นในการวางแผน 
   สํารวจรากฐานแห่งสาระของเมืองและปัจจัยแห่งการกําเนิดศาสตร์ของการวางแผนเพื่อช่วยรักษา
สมดุลย์ของการดํารงอยู่ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของเมือง โดยวิธีทําความเข้าใจผ่านปรัชญาหรือแนวคิดของ
องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านั้นด้วยการฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดความเข้าใจด้วยการส่ือสาระดังกล่าวอย่างเบื้องต้น  ทั้งนี้
นักศึกษาจะสามารถนําความรู้ดังกล่าวไปประกอบการพัฒนาความเข้าใจในการวางแผนเพ่ือการฝึกปฏิบัติการวางแผน
เมืองได้ในลําดับต่อไป 

The nature of town and the value of factors evolved in planning field of study to help 
keep balance of qualities change in town.  The approach of study is through practices in perceiving 
philosophies or concepts of the qualities by conveying the understanding of the contexts with 
essential technical communication skills for planning.  The applications gained through the course 
enable students to pursue advance planning skills in the context of planning process. 
 
ผม203  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนและผงัเมือง 3 (1 – 4 – 4) 
UP203  Geographical Information Systems in Planning 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ผม103 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผน 
   หลักการและแนวความคิดพื้นฐานของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในการวางแผนและ   
ผังเมือง และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การนําระบบ GIS มาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์พื้นที่อย่างกว้างขวาง ซึ่ง
ประกอบด้วย การจัดทําแผนที่ฐาน การจัดเตรียมระบบฐานข้อมูลประกอบ GIS ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียด
ที่ดินรายแปลง กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพส่ิงปลูกสร้างบนที่ดิน ฯลฯ พร้อมทั้งการนํา
ข้อมูลพื้นที่จากภาพถ่ายทางอากาศ และระบบภาพถ่ายดาวเทียม (remote sensing) มาวิเคราะห์ตามเทคนิค 
การวิเคราะห์พื้นที่ (spatial analysis) เพื่อการวางแผนและผังเมือง การเช่ือมโยง GIS เข้ากับเทคโนโลยีระบบการ
สร้างภาพจําลองเหมือนจริง (virtual reality system) รวมถึงการทําความเข้าใจถึงศักยภาพและข้อจํากัดของ GIS ใน
การวางแผนและผังเมือง 
  The course introduces students to the principles, concepts and application of 
Geographical Information System (GIS) in planning and related techniques.  The application of GIS 
to spatial analysis is composed of base mapping, database organizing and spatial analysis using 
information about land ownership, land use, and buildings, etc. Remote sensing technology and 
virtual reality analysis as applied to GIS management are also studied.  The crucial issue is to 
realize the potential and limitations of GIS application in the planning system.    
 
ผม204  สถิติวิเคราะห์เพื่อการวางแผน  3 (3 – 0 – 6) 
UP204  Statistical Analysis for Planning 
   การประยุกต์สถิติเพื่องานด้านการวางแผน โดยศึกษาถึงการวางแผนการวิจัยเบื้องต้น ลักษณะปัญหา
ทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่มบางชนิด เทคนิคการเลือกตัวอย่าง การประมาณค่า
และการทดสอบสมมุติฐาน ความถดถอย สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวเิคราะห์ขอ้มูลแจงนับด้วย
ไคสแควร์ที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ รวมทั้งแนวทางการนําผลการวิเคราะห์มาทําการแปรผลในการวางแผนและการวางผัง
เมือง 



   Statistical analysis for planning which covers basic research planning schemes, and 
reviews of descriptive analysis, probability and sampling techniques. Statistical techniques applied 
to planning such as non-parametric, chi’ square-test, t-test, variance, covariance, correlation, and 
simple and multiple regression are studied along with utilization of the results in planning. 
 
ผม205  ประวัติศาสตร์การผังเมือง 3 (3 – 0 – 6) 
UP205  History of Urban Planning 
   ประวัติศาสตร์และพัฒนาการผังเมืองประเทศต่างๆ ทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออก วิเคราะห์ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และผังเมือง โดยเฉพาะอิทธิพลทางวัฒนธรรมและวิทยาการที่มีต่อรูปแบบและ
พัฒนาการ ศึกษารูปแบบการเกิดขึ้นและการเปล่ียนแปลงของเมืองยุคต่างๆ โดยศึกษาถึงปรัชญา แนวความคิดและ
เหตุผลการสร้างรูปแบบผังเมือง 
  The history and evolution of urban planning in both western and eastern context. The 
students will be able to analyze influencing factors, especially cultural and technological factors, 
on formation and development of human settlement and urban planning. Moreover, the concepts 
and ideas of great urban planners in each period up to the present will be examined as cases 
study. 
 
ผม206  ภาษาอังกฤษสาํหรับการวางแผนและผงัเมือง 3 (1 – 4 – 4) 
UP206  Technical Terms in Planning 
   การใช้คําศัพท์เทคนิคเฉพาะทางด้านการวางแผนและผังเมือง รวมทั้งความหมายและแนวความคิดของ
คําศัพท์เทคนิคต่างๆ ในภาษาอังกฤษ ทั้งนี้โดยเน้นการศึกษาโดยการฝึกฝนและเพิ่มทักษะการอ่าน การแปล และการ
เขียนรายงานเกี่ยวกับการผังเมืองเป็นภาษาอังกฤษ 
 An advanced course aimed at developing students’ English skills in reading and 
presenting reports in the field of urban planning and sustainable development.  The students are 
required to have more practice in reading more complex passages and writing various types of 
essays using technical terms in planning. 

 
กลุ่มวิชาหลัก 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการการผังเมือง 
 

ผม211 ปฏิบัติการการผังเมือง 1 6 (2 – 8 – 8) 
UP211 Urban Environmental Planning and Development Workshop 1 
  ฝึกปฏิบัติโดยทาํการวเิคราะห ์ วางแผนและผังการพัฒนาในพื้นที่ระดับชุมชนและย่าน เพื่อเป็นการ
ฝึกฝนและสร้างพื้นฐานใหเ้กิดความเช่ียวชาญในการวิเคราะหส์ภาพการพัฒนาและปัญหาชุมชนเมือง และเพื่อทํา
ความเข้าใจในส่วนย่อยในระดบัชุมชนและย่านของโครงสร้างเมืองโดยรวม การวิเคราะห์จะครอบคลุมทั้งในด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยเน้นถึงการสร้างความเขา้ใจองค์ประกอบของเมืองและสภาพเมืองจากการรับรูใ้น
เบื้องต้นจากการสํารวจ อย่างไรก็ตามจะต้องมีการฝึกฝนการเก็บข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ เช่น สภาพอาคาร 
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น ทั้งนี้จะมุ่งเน้นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและระดมความคิดในการ
วิเคราะห์พื้นที่ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวความคิดและแนวทางในการพัฒนาสําหรับพื้นที่ศึกษา 
  A practical workshop which focuses on analysis of urban development and problems  on 
the community or district scale, and includes data collection techniques such as building and 



infrastructure condition assessments, F.A.R. and B.C.R. The analysis covers socioeconomic and 
physical aspects in order to understand the relationship between micro and macro scales of urban 
development. Conceptual plans and recommendations for development are also developed during 
the course. 
 
ผม312 ปฏิบัติการการผังเมือง 2 6 (2 – 8 – 8) 
UP312 Urban Environmental Planning and Development Workshop 2 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ผม211 ปฏิบัติการการผังเมือง 1 
  ฝึกปฏิบัติโดยทําการวิเคราะห์ วางแผนในพื้นที่ระดับเมือง เพื่อฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญในการ
วิเคราะห์สภาพการพัฒนา ศักยภาพและปัญหาของเมือง และเพื่อทําความเข้าใจถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการวางแผนเมือง
เชิงปฏิบัติ การปฏิบัติการน้ีจะเป็นการประยุกต์แนวความคิดและทฤษฎีการวางแผนและผังเมืองที่ได้รับจากวิชา
บรรยายที่เกี่ยวข้องมาทําการประยุกต์เพื่อการจัดทําแผนกลยุทธ์และแปรสู่การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ซึ่งเป็นพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาเมือง นอกจากนี้ยังทําการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการ
วิเคราะห์พื้นที่โดยคํานึงถึงตัวแปรต่าง ๆ เพื่อการวางแผน 

A studio workshop aiming at the practice of planning at town level. The workshop 
emphasizes analytical skills used in planning process, for instance: data manipulation, and spatial 
interpretation, problem identification, plan evaluation plan implementation. A wide range of knowledge 
related to the socio-economic context will be integrated with a field survey so that the students are 
able to apply theories and concepts relevant to planning to the making of land use plans and other 
development strategies. Most importantly, an application of GIS (Geographical Information System) will 
be highlighted.  
 
ผม313 ปฏิบัติการการผังเมือง 3 6 (2 – 8 – 8) 
UP313 Urban Environmental Planning and Development Workshop 3 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ผม. 312 ปฏิบัตกิารการผังเมือง 2 
  ฝึกปฏิบัติ โดยเป็นการดําเนินการที่ต่อเนื่องจากวิชาปฏิบัติการการผังเมือง 2 (ผม. 312) โดยมุ่งเน้นให้
เกิดการปฏิบัติด้านการวางแผนที่มีการประยุกต์กรอบทางทฤษฎี แนวความคิด การบริหารจัดการและพัฒนาเมือง เพื่อ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเมืองที่ประกอบด้วยแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนคมนาคมขนส่ง แผนสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่มีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ให้มีการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในการวางแผน
ด้านต่าง ๆ  โดยมุ่งหวังให้เกิดแนวทางการวางแผนลักษณะ “แผนชี้นําการพัฒนา” อย่างแท้จริง 
  The workshop 3 pursues the conceptual plan from the workshop 2 (UP 312) with more 
practices.  Students are expected to apply theories, concepts and techniques in planning and GIS 
to conduct practical planning of facilities, utilities and land use systematically, according to the 
concept of  “plans led development”.   

 
 

ผม414 ปฏิบัติการการผังเมือง 4 6 (2 – 8 – 8) 
UP414 Urban Environmental Planning and Development Workshop 4  
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ผม. 313 ปฏิบัตกิารการผังเมือง 3 
  ฝึกปฏิบัติโดยการประยุกต์แนวความคิดในการออกแบบชุมชนเมือง (urban design) และการสร้างภูมิ
ทัศน์เมือง (urban landscape) ที่เหมาะสมในพื้นที่เฉพาะ โดยเป็นการนําพื้นฐานทักษะการออกแบบมาประยุกต์ใช้



ให้สอดคล้องกับพื้นฐานการวางแผนอย่างกลมกลืน โดยมุ่งเน้นการวางผังพื้นที่เฉพาะ (specific plan) เพื่อสามารถทํา
หน้าที่รองรับการพัฒนาเมืองตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งศึกษาและเสนอแนะรูปแบบ
การบริหารจัดการเพื่อทําให้เมืองเกิดความสุนทรีย์ ตลอดจนเกิดส่ิงแวดล้อมที่ดีต่อประชาชนและชุมชน 

The workshop 4 is a practical study involving mainly applying theories and concepts 
of urban design and landscape to urban development planning. The workshop is conducted in 
specific areas, with specific purposes such as urban conservation, tourism and new town 
development.  It focuses on the application of design and planning in order to create aesthetic 
environmental development in communites, towns and cities. 
 
ผม415 ปัญหาพิเศษทางการวางแผนและพัฒนาเมือง 3 (1 – 4 – 4) 
UP415 Special Problems in Planning and Development 
  ลักษณะเอกัตศึกษาโดยการต้ังหัวข้อปัญหาพิเศษภาคทฤษฎีและแนวความคิด รวมทั้งการปฏิบัติที่
นักศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงและวิพากษ์ในทางการวางแผนและพัฒนาเมือง  มา
ศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีและแนวความคิดต่าง ๆ อย่างแท้จริง 
  An individual study set up according to personal interests in planning theories, concepts 
and practice.  Subjects of study might be problematic or debating issues in urban environmental 
planning and development.    As an integrated planning study, the course is expected to 
conceptualize the relationships between key study issues and related issues. 
 
ผม416 สัมมนาการวางแผนและพัฒนาเมือง 3 (1 – 4 – 4) 
UP416 Seminar in Planning and Development 
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ ผม.415 ปัญหาพิเศษทางการวางแผนและพัฒนาเมือง 
  สัมมนาผลงานจากการศึกษาวิชาปัญหาพิเศษทางการวางแผนและพัฒนาเมือง (ผม.415) โดยมุ่งเน้นการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ ทั้งระดับพื้นฐานและการประยุกต์แนวความคิดและทฤษฎี และยังเปน็การสร้าง
ทักษะที่ดใีนการถ่ายทอดและนําเสนอผลงาน 
   Several issues studied in UP 415 Special Problems in Planning and Development are 
pursued in seminars to strengthen critical and analytical skills. The seminars also provide 
opportunities for practicing academic presentation and defence.   
 
 
 
ผม417 การวางผงับริเวณและภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 3 (2 – 2 – 5) 
UP417 Site and Urban Landscape Planning 
  หลักการและกระบวนการออกแบบและวางผังบริเวณ การวิเคราะห์สภาพที่ตั้ง ทั้งลักษณะความลาด 
ลักษณะของดิน พืชพันธุ์ ระบบนิเวศวิทยา ส่ิงปลูกสร้าง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ลักษณะเส้นทางคมนาคมและระบบขนส่ง สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ ฯลฯ เพื่อการกําหนดตําแหน่งอาคาร การ
จัดกลุ่มอาคาร  การจัดภูมิทัศน์ของบริเวณในพื้นที่เมือง  และการวางผังบริเวณประเภทต่าง ๆ  ในโครงการขนาดใหญ่  
อย่างโครงการที่อยู่อาศัย มหาวิทยาลัย สถานนันทนาการ ย่านการพัฒนาของพื้นที่เมือง ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้าง ภูมิทัศน์เมืองโดยรวมให้เกิดความสวยงาม 



   The principles and processes of landscape design and planning such as site analysis, 
topography, soil characteristics, vegetation, ecological systems and infrastructure involved in large-
scale projects, such as residential areas, university campuses, municipalities, etc. 

 
กลุ่มวิชาทฤษฎีและแนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง 

 
ผม121 ทฤษฎีและแนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง 1 3 (3 – 0 – 6) 

UP121 Theories and Concepts in Planning 1 
  วิวัฒนาการของเมืองและทาํความเข้าใจในระดับภาพรวมของการผังเมือง  ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องต่าง ๆ   คือ 
การขยายตัวของเมือง ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดและการเปล่ียนแปลงด้านกายภาพของเมือง โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของเมืองและภาค ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชนบท ศึกษาถึงการจัดทําแผน
ในระดับต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเมือง จุดประสงค์และขอบเขตของการวางผังเมือง และศึกษาถึงพื้นฐาน
ทฤษฎี และแนวความคิดอย่างกว้าง ๆ  ในการออกแบบและพัฒนาชุมชนเมือง การใช้ที่ดินในเมือง การจราจรและ
ขนส่ง สภาพแวดล้อมของเมือง การอนุรักษ์ การฟื้นฟูและบูรณะส่วนที่เส่ือมโทรม ตลอดจนการออกแบบเมืองใหม่ 
ศึกษาปัญหาของกรณีตัวอย่างเมืองใหม่   
   An overview of urban planning and its evolution, which covers urban expansion and 
changes in terms of physical and socioeconomic structures, the environment, and the relationship 
between rural and urban areas. The course covers plans at different levels and their scope and 
objectives, urban development, urban and environmental planning and design, transportation 
planning, urban rehabilitation and conservation, and new town planning. 

    
ผม222 ทฤษฎีและแนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง 2 3 (3 – 0 – 6) 

UP222 Theories and Concepts in Planning 2 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ผม121 ทฤษฎีและแนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง 1 
  ทฤษฎี แนวความคิด และเทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหาเมืองด้านต่าง ๆ เช่น แนวทางการวิเคราะห์
ศักยภาพพื้นที่ การวิเคราะห์ SWOT แนวความคิดการวางแผนกลยุทธ์ (strategic plan) แนวความคิดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการผังเมือง ค่ามาตรฐานต่าง ๆ ทางผังเมืองที่ใช้เป็นแนวทางในการวางผัง และแนวทางและขั้นตอนต่าง ๆ  
สําหรับการวางผังเมืองรวม  
  Theories, concepts and techniques in planning, and the multiple aspects of urban 
planning and analysis such as location analysis, SWOT analysis, strategic planning, and the 
standards and process in land use planning.  

 
ผม223 ทฤษฎีและแนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง 3 3 (3 – 0 – 6) 
UP223 Theories and Concepts in Planning 3 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ผม222 ทฤษฎีและแนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง 2 
  ทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบชุมชนเมือง ภูมิทัศน์เมือง และการพัฒนาและวางผังพื้นที่เฉพาะ 
ซึ่งเน้นการศึกษาด้านเทคนิคการวิเคราะห์ แนวความคิดในการออกแบบและวางผังในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เพื่อการ
อนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว  การฟื้นฟูเมือง ฯลฯ 

    Theories, concepts, techniques and applications of urban design and landscape 
planning in specialized areas such as historical, cultural, touristic and rehabilitational. 

    



กลุ่มวิชาการวางแผนและการพัฒนา 
  
ผม141 การสํารวจเพือ่การวางแผน  3 (1 – 4 – 4) 
UP141 Survey for Planning 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ผม102 ความเข้าใจในการวางแผน 
  แนะนําประเภทของข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการวิเคราะห์ การพัฒนาความเข้าใจ และการ
คาดการณ์ปัจจัยต่าง ๆ ที่จําเป็นในการวางแผนเมือง และแนะนําวิธีการต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในการสํารวจเพื่อเก็บ
ข้อมูลเพื่อการวางแผนเมือง นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการสํารวจในวิธีการต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย 

To introduce typologies of data which are essential for analysis, developing perceiving 
and forecasting factors, all that involved in town process.  Also, to introduce methods popularly 
used in survey for planning.  All contents included are examined by practicing through fieldwork 
exercises and projects. 

 
ผม255  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการผังเมืองระยะสั้นในต่างประเทศ 0 (0 – 0 – 0) 
UP255     Urban Planning Workshop in Foreign Countries  
   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการผังเมืองระยะส้ันในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ โดยเน้นให้นักศึกษา
การผังเมืองชั้นปีที่ 2 ได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ตลอดจนเปิดวิสัยทัศน์และมุมมองของนักศึกษาให้กว้างขึ้น 
จํานวน 240 ชั่วโมง 
 การวัดผลสําหรับวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ยังใช้ไม่ได้) 
   A two- to three-week urban planning workshop in foreign countries aimed at 
developing students’ planning experience and vision. 

 
ผม418 การออกแบบเมือง  3 (1 – 4 – 4) 
UP418 Urban Design 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ผม102 ความเข้าใจในการวางแผนและ ผม. 312 ปฏิบัติการการผังเมือง 2 
  สํารวจทฤษฏีตา่ง ๆ เกี่ยวกับลักษณะของเมืองและการพัฒนา และความเข้าใจเกี่ยวกับรปูลักษณะของ
เมือง และแนะนําหลักการและวิธีการออกแบบเมืองต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่อย่างหลากหลายและนําไปปฏิบัติได้ 
นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบเมืองภายใตข้้อจํากัด 

To explore theories having relation to the nature of town and development process, 
by which influence understanding the formation of town.  Also, to introduce various principles and 
methodologies in designing towns which exist and are able to be applied in development plan 
process.  Furthermore, practicing through fieldwork exercises and projects under constraints of the 
environments at different levels of town development are also included. 
 
ผม431 การวางแผนและการบริหารจดัการระดับภาค 3 (3 – 0 – 6) 
UP431 Regional Planning and Management 
  ความสัมพันธ์เชงิบทบาทหน้าที ่ ความสัมพันธ์เชื่อมโยง การพ่ึงพาอาศัยกนั ทั้งทางด้านกายภาพ 
ประชากร เศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ ระหว่างพื้นที่หน่วยการบรหิารและการปกครองที่ต่างกัน ทั้งในระดับ    
ท้องถิ่น เช่น ภาคชนบท-ภาคเมือง เทศบาล-เทศบาล เทศบาล-อบต. จังหวัด-จังหวัด ตลอดจนในระดบัระหว่าง
จังหวดั ภูมิภาคเดียวกันและระหว่างภูมิภาคด้วยกัน เพือ่จะสามารถเข้าใจถงึความเชื่อมโยงและการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน



และกันในด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น และสามารถนํามากําหนดเป็นกรอบการวางแผนในระดับมหภาค เพื่อเป็นแนวทาง
ชี้นําการพัฒนาในระดับจุลภาค หรือระดับเมืองและท้องถิ่นอยา่งมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกัน 
   The interrelations between planning elements such as physical, populational, 
socioeconomic, and environmental, etc., and between administrative organizations of  the same or 
different levels such as urban-rural, regional, provincial and local administrations.  The course is 
aimed at understanding the linkages and relationships between such elements at a local level to 
determine a planning framework at a macro level  that leads to development plans at a local, 
urban or regional level.     
 
ผม432 การบริหารจัดการชุมชนเมือง 3 (3 – 0 – 6) 
UP432 Urban Management 
  รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาองค์กรการบริหารงานและการพัฒนาเมืองในระดับท้องถิ่น  และเพื่อ
สามารถเข้าใจกระแสและทิศทางการพัฒนาเมืองในรูปแบบการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น (decentralization) และ
การขยายบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน (public participation) ในการวางแผน การวางผังและการพัฒนา
เมืองในรูปของการสร้างธรรมรัฐ (good governance) ในการปกครอง ซึ่งประเด็นเหล่านี้ได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน นอกจากนี้ในการศึกษาวิชาน้ียังมุ่งเน้นให้เกิดพื้นฐานและกรอบความคิดเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรในองค์กร (capacity building) แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่น ซึ่งหมายรวมถึงแนวทางการถ่ายโอนบทบาทหน้าที่และถ่ายโอนการบริการของภาครัฐสู่  ภาคเอกชน 
(privatization) แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   Local administrative management systems, the decentralization movement, and public 
participation in urban planning and development, as stipulated in the current Constitution of Thailand 
and the fundamentals of good governance.  The course looks at the management dimension as 
related to other key elements such as local finance, the capacities of local authorities and the 
privatization of urban services.  
    
ผม433 การวางแผนและการบริหารจดัการพื้นที่นันทนาการชุมชนเมือง 3 (3 – 0 – 6) 
UP433 Urban Recreation and Leisure Planning and Management 
  ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดหาพื้นที่นันทนาการในเมือง   โดยศึกษาถึงมาตรฐานของพื้นที่
เปิดโล่งและพื้นที่นันทนาการสําหรับประชาชนที่เหมาะสม และทําให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับประชาชน โดยการ
พิจารณาถึงแนวทางกฎหมาย เช่น พรบ.จัดสรรที่ดิน พรบ.ควบคุมอาคาร พรบ.การผังเมือง ฯลฯ ตลอดจน ข้อบังคับ  
ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวง มาตรการและข้อบังคับในผังเมืองรวม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ยังประยุกต์แนวความคิดการออกแบบชุมชนเมือง (urban design) ในการจัดหาพื้นที่นันทนาการเพิ่มเติมให้แก่เมือง
ทั้งจากพื้นที่ที่เป็นของรัฐและเอกชน 
   Theories and concepts in urban recreation and leisure and the application of urban design 
concepts are considered as the crucial part of the course. The standard ratio of the recreation facilities 
and open space to urban area is examined.  Provision techniques of urban recreation and leisure areas, 
by the government and/or private sector through policy and legislative approaches, are also 
introduced.      
  
 
 



ผม434  การพัฒนาและการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยแ์ละเคหะการ 3 (3 – 0 – 6) 
UP434  Real Estate and Housing Development and Management 
   นโยบายและการเงินเคหะการแนวความคิดและธรรมชาติในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขั้นตอน
การดําเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์และเคหะการ ซึ่งประกอบด้วย การกําหนดแนวความคิดและการวางแผนในการ
พัฒนาโครงการฯ การศึกษาความเป็นไปได้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมผู้บริโภค การทําการตลาด และการบริหาร
โครงการ โดยศึกษาครอบคลุมถึงรูปแบบและกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเภท
ต่าง ๆ  
  The course covers theories and concepts of real estate and housing development and 
associated policy and financial issues. The operation process and management schemes of real 
estate and housing development projects such as conceptual planning of products, feasibility 
study, marketing, project management, etc. are introduced along with creative ideas in real estate 
and housing development.  
 
ผม435  การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ชุมชนเมือง 3 (3 – 0 – 6) 
UP435  Urban Rehabilitation and Conservation 
   แนวความคิดในการฟื้นฟูและการอนุรักษ์เมืองเก่าและเมืองประวัติศาสตร์ โดยทําการศึกษาถึงรูปแบบ
และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมของเมืองเก่า เพื่อกําหนดกรอบความคิดในการ
อนุรักษ์และ/หรือการฟื้นฟูเมืองสําหรับพื้นที่เหล่านี้ โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเพื่อให้เกิดทั้งคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจอย่างสมดุล  
  Concepts of rehabilitation and conservation of historic and old towns.  Emphasis is on 
the study of historical, cultural, artistic and architectural value of the old towns in order to set the 
framework for conservation and/ or rehabilitation of such areas.  This includes the consideration of 
the importance of balanced development among historical, artistic, cultural, and economic values. 
 
ผม436  การวางแผนและการบริหารจดัการการท่องเที่ยว 3 (3 – 0 – 6) 
UP436  Tourism Planning and Management 
   แนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวซ่ึงศึกษาถึงเทคนิคการประเมินศักยภาพในด้านการพัฒนาของ
พื้นที่ท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงการวิเคราะห์กับปัจจัยด้านนโยบาย โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อนํามากําหนดแผนกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างกรอบแนวความคิดในการ
ออกแบบวางผังพื้นที่สําหรับพัฒนา 
   An introduction of tourism development concepts.  The course covers the 
formulation of policies, strategic plans and development guidelines based on analysis of the 
interrelations between tourism policies, the  potential of tourist areas, and infrastructures, to 
develop conceptual frameworks for tourism project planning and development.    
 
ผม437  การจัดการและการบรรเทาความเสี่ยงทางด้านการผังเมือง 3 (3 – 0 – 6) 
UP437  Risk Mitigation and Management in Planning 
   แนวคิดในการปกป้องและการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และสังคมธรรมชาติ
ให้ลดลงเป็นพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาอาศัยเครื่องมือฝึกฝนให้นักศึกษาเกิดความรู้ ทักษะ 
ความสามารถทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ในการประเมินและติดตามการวางแผนและการจัดการสภาพแวดล้อมของเมือง
และปรากฏการณ์ของภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ เพื่อลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ การบรรเทาผลกระทบหรือการลด



ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสังคมที่เปราะบางในการศึกษากระบวนการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ โดยให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางไปพร้อมกับการลงพื้นที่สํารวจ และฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม  
  Concept of disaster risk mitigation as a critical tool for building a peaceful and 
harmonious society. The course will equip students with enhanced knowledge, skills, resources and 
technical abilities in the nature of risk, with a focus on the most vulnerable populations.  The 
emphasis is on the links between disaster, risk, health and development, human coping, and the 
theoretical and practical ways in which resilience to disaster is established at the local level. The 
course will also provide an introduction to varied social survey techniques, people-centered 
monitoring and evaluation, and the application of appropriate methodologies for people-centered 
disaster risk mitigation issues.  Students will participate in seminar preparation and delivery, research, 
game simulation and field exercises. 
 
ผม441  เทคโนโลยสีภาวะแวดล้อมชุมชนเมือง  3 (3 – 0 – 6) 
UP441  Urban Environmental Technology 
   หลักการพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสภาวะแวดล้อม เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โลกปัจจุบัน เช่น สภาวะโลกร้อน ปัญหาด้านพลังงาน การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น โดยจะให้ความสําคัญกับ
การปรับสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ร่วมกับการใช้ปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ จากระบบธรรมชาติ เพื่อให้เกิด
งานออกแบบท่ีสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศและสร้างสภาวะสบายให้แก่ผู้ใช้อาคาร โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ทางด้านการถ่ายเทความร้อน ทฤษฎีด้านแสง การใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ ทฤษฎีด้านเสียง การ
ป้องกันเสียงและการส่ันสะเทือน 

Basic principles of environmental technology can contribute to design applications that 
are compatible with global contexts and challenges such as global warming, energy crisis, and 
sustainable development, etc. Microclimate modification combined with the utilization of 
elements from passive systems will be emphasized to create design solutions that correspond to 
climatic conditions and enhance occupants’ thermal comfort. This requires analysis and synthesis 
processes through theories including: heat transfer, lighting, daylighting, acoustics, and 
noise/vibration protection. 

 
ผม455  การมีส่วนร่วมของสาธารณะในการวางแผน 3 (2 – 2 – 4) 
UP455  Public Participation in Planning 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ผม102 ความเข้าใจในการวางแผน 
   สํารวจทฤษฎีและการปฏิบัติการมีส่วนร่วมของสาธารณะในกระบวนการวางแผนเมือง บนพื้นฐานความ
เข้าใจแห่งแนวคิดประชาธิปไตยหรือความเสมอภาคทางการเมืองหรือสังคม และพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณลักษณะปัจจัยของวิธีต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วมของสาธารณะในการวางแผน ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการการ
มีส่วนร่วมของสาธารณะในการวางแผนเมืองในระดับต่าง ๆ ของการดําเนินกิจกรรมการใช้ที่ดินของเมือง 

To explore theories and practices of public participation in planning process based 
upon understanding of democratic and equality politics and society.  Also, to develop 
understanding of qualities of factors involved in participation techniques for planning.  All contents 
provided are examined by practicing through fieldwork exercises and projects in various levels of 
land use process. 

 



กลุ่มวิชาเทคนิคและเทคโนโลย ี
 
ผม.243 แบบจําลองการวางแผนการใช้ที่ดิน 3(3 – 0 – 6) 
UP243 Land Use Models 

ทฤษฏี แนวความคิด และเทคนิคการวางแผนสําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆและรูปแบบ
การวางแผนในเขตเมือง ทั้งของประเทศไทยและประเทศต่างๆในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงข้อดี 
ข้อเสีย ตลอดจนความเหมาะสม และข้อจํากัดในการประยุกต์ทฤษฏีและแนวความคิดต่างๆเหล่านี้ ตลอดจนแนวทาง
การดําเนินการของประเทศต่างๆอย่างมีเหตุมีผล และสามารถวิพากษ์รูปแบบการวางแผนการใช้ที่ดินในประเทศไทย
อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

Theories, concepts, and techniques for land use planning are explored.  Also, land use 
models applied to urban areas, both in Thailand and those in abroad will be discussed in 
comparative way.  The benefits of the course will be provided for students' understanding 
advantages and disadvantages, as well as opportunities and limitations in applying the ideas through 
sound development actions in various countries, and enabled to rationally analyze the land use 
planning in Thailand. 
 
ผม.342 การวางแผนและการบริหารจดัการโครงสร้างพื้นฐานชุมชนเมือง 3(3 – 0 – 6) 
UP342 Urban Infrastructure Planning and Management 
  แนวความคิดในการจัดทําแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในชุมชนเมือง เพื่อ
รองรับการขยายตัวของเมือง และเตรียมรองรับการขยายตัวของประชากรและที่อยู่อาศัยในอนาคต ตามแนวทางของ
แผนพัฒนาและผังเมืองของเมืองในระดับต่าง ๆ ตลอดจนการรองรับและแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยประเด็นการศึกษา
ครอบคลุมถึงเรื่องระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ําประปา ไฟฟ้า ระบบถนน ระบบขนส่งมวลชน การกําจัดขยะมูลฝอย 
ระบบบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ และระบบสาธารณูปการ เช่น  สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานพักผ่อนหย่อนใจ การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และพื้นที่สําหรับให้บริการอื่น ๆ  แก่เมืองในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนา
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นแผนที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อผังเมืองรวม และเป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้ 
แนวทาง “แผนชี้นําการพัฒนาเมือง” สามารถเกิดขึ้นได้จริง 
  The concepts of urban infrastructure planning and management that support urban 
development, population growth, and environmental protection and management on different 
scales. The course covers issues relating to facilities such as schools, hospitals, recreation areas, 
etc., and utilities such as water supply, electricity, and systems of the road network, mass-
transportation, solid waste disposal and wastewater treatment.  The course emphasizes on the 
concept of “plans led development”. 

 
ผม344 การวางแผนและการบริหารจดัการระบบคมนาคมขนส่ง 3(3 – 0 – 6) 
UP344 Transportation Planning and Management 
  นโยบายการวางแผนและจัดระบบคมนาคมขนส่ง แนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบต่าง ๆ และลําดับศักดิ์
ของระบบถนน ซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดการเช่ือมโยงอยา่งเป็นโครงข่าย โดยมีหน้าที่และขีดความสามารถในการ   รองรับ
การจราจรที่แตกต่างกัน การศึกษาถึงแนวความคิดและรูปแบบและโครงข่ายการจราจรที่ควรจะเป็นทั้งในทางทฤษฎี
และประสบการณ์ของต่างประเทศ เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาด้านระบบคมนาคมขนส่งที่เหมาะสม นอกจากนี้ยัง
ศึกษาครอบคลุมถึงความรู้พื้นฐานเบื้องต้นด้านวิศวกรรมจราจร ตลอดจนแนวทางการกําหนดและออกแบบระบบถนน
และคมนาคมขนส่งในการจัดทําผังเมืองและขั้นตอนการแปรสู่การปฏิบัติ 



  Theories and concepts of the transportation network system, covering the road system 
hierarchy, the functions and limitations of a particular road level. The investigation of policies and 
problem management approaches by comparing theories and experiences in foreign countries with 
those in Thailand. Moreover,  basic concepts of transport engineering and determination and 
design of the road system in urban planning and practices. 
 
ผม345 การวางแผนและการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มเมือง 3(3 – 0 – 6) 
UP345 Urban Environmental Planning and Management 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ผม223 ทฤษฏีและแนวความคิดทางการวางแผนและผังเมือง 3 
  แนวความคิดในการจัดการวางแผนและการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยศึกษาความสัมพันธ์ของระบบ
นิเวศวิทยา (ecology) กับส่ิงแวดล้อมและมนุษย์ สภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมเมือง พร้อมทั้งกฎหมาย นโยบาย โครงการ 
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงแนวทางในการ
กําหนดนโยบาย หลักการและมาตรการต่าง ๆ ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการการวางแผนและจัดการเมือง 
อาทิเช่น หลักการสร้างและลดแรงจูงใจ และหลักการผู้สร้างมลภาวะต้องเป็นผู้จ่าย (polluter pay principle) เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังศึกษาถึงแนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้ง (conflict management) และ ประชาพิจารณ์ 
(public hearing)  
   Urban environmental planning and management concepts covering ecological systems 
and urban environmental conditions.  Urban management policies, principles and techniques such 
as encouragement and discouragement, conflict management, the polluter pays principle and 
public hearing are also studied.   

 
    กลุ่มวิชาสนับสนุนงานการผังเมือง 
 

ผม252  เศรษฐศาสตร์เมืองเพือ่การวางแผนและผงัเมือง 3 (3 – 0 – 6) 
UP252  Urban Economics for Planning 
   ความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีและแนวความคิดด้านเศรษฐศาสตร์เมือง โดยชี้ให้เห็นถึง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาเมือง โลกาภิวัตน์ 
ที่มีผลต่อเศรษฐกิจระดับเมือง แนวความคิดเกี่ยวกับการกําหนดที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมืองในสาขา  การ
ผลิตและการบริการต่าง ๆ รวมถึงความเชื่อมโยงกับการเติบโตของเมือง การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง 
   Basic urban economics theories and concepts, including urban economic structure, the 
relationship between economic development and urban development are investigated.  The 
impacts of globalization on urban economy, the concept of economic activity allocation, and the 
impacts of industrial growth on urbanization, infrastructure development and the change of land 
use.  
 
ผม351  หลักการและวธิีวิจยัทางการวางแผน 3 (3 – 0 – 6) 
UP351  Research Methodology in Planning 
   ประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อสามารถกําหนดกรอบความคิดในการวิจัยและการ    
วางแผนอย่างเป็นวิทยาศาสตร์  โดยมีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้ คือ  การกําหนดกรอบปัญหาสําหรับการวิจัย การกําหนด
วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การพิสูจน์สมมติฐาน การวัดและตัวชี้วัดด้านการผังเมือง การกําหนดและการใช้ 



เครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทํารายงาน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงเรื่อง    
การนําผลการวิจัยเพื่อใช้ในการวางแผนและการจัดทําผังในระดับต่าง ๆ 
   The research methodology in the social sciences is applied to planning.  The course 
covers identifying problems and research objectives, setting and testing hypothesis, identifying 
planning indicators and measures, designing tool and techniques for data collection, processing 
and interpreting data and reporting and applying the research results. 
 
ผม353  กฎหมายและขอ้กําหนดการวางแผนและผงัเมือง 3 (3 – 0 – 6) 
UP353  Planning Laws and Regulations 
   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อทําความเข้าใจพื้นฐานระบบและลําดับศักดิ์ของกฎหมาย การ
ประยุกต์กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ในการกําหนดการวางแผนพัฒนาเมืองและการวางผังเมือง ศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับการพัฒนาเมือง การใช้ที่ดิน การวางแผนและการวางผังเมือง เช่น พรบ.จัดสรรที่ดิน 
พรบ.ควบคุมอาคาร พรบ.การผังเมือง และ พรบ.ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อบัญญัติของท้องถิ่น และเทศ
บัญญัติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการกําหนดแนวทางการผังเมือง รวมทั้งแนวทางการกําหนดกฎหมายและข้อกําหนดที่จะใช้ใน
การวางแผนและผังเมือง 
   The basic concepts of the law and regulation systems of various governing bodies that 
directly or indirectly apply to the planning control and implementation process. Planning and 
related laws and regulations involved in urban and environmental development, planning and 
management such as Land Subdivision Law, Building Code, Urban Planning Law, central and local 
regulations, etc., are included as the key elements.   
 
ผม454  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมือง 3 (3 – 0 – 6) 
UP454  Urban Environmental Impact Assessment 
   หลักการ เทคนิคในการคาดการณ ์และประเมินถึงผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในเมือง 
โดยเฉพาะ โครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง ฯลฯ 
เชื่อมโยงกับการศึกษาด้านสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม นอกจากนี้ยังศึกษาถึงแนวทางการนําการมีส่วน
ร่วมของประชาชนมาใช้ในกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

Principles, techniques in forecasting and assessing environmental impact of 
development projects in urban areas, particularly in terms of public utilities and facilities, large-
scale and high-rise building development projects are introduced.  The contents will be discussed 
in relation with sociology and social impact assessment.  In addition, application of strategic tool 
by public participation in environmental impact assessment will also be examined. 

 
ผม256  ประชากรศึกษาในการวางแผนและผังเมือง 3 (3 – 0 – 6) 
UP256  Demography in Planning 
   ภาพการขยายตัวของประชากรที่ส่งผลต่อการขยายตัวของเมืองและความต้องการที่อยู่อาศัย ซึ่งทําให้
เกิดอุปทานของที่ดิน และบริการสาธารณะต่าง ๆ การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนจากชนบทสู่เมือง โดยจะศึกษา
การคาดการณ์ประชากรในอนาคต ศึกษาแบบจําลองและแนวทางคํานวณในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานสําหรับการประมาณการณ์ความต้องการที่ดินสําหรับการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม นันทนาการ ฯลฯ และความ
ต้องการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการวางแผนและจัดทําผังเมือง 



  This course looks at population growth and migration to cities which lead to the 
expansion of urbanized areas, increased housing needs and subsequent demands for urban land 
and public services.  Demographic study is also included which provides information for preparing 
the supply of land, and town/city/metropolitan planning and management schemes. Future 
models, population projection and other techniques necessary for urban and environmental 
planning and management are explored.   
 
ผม355  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการผังเมือง 0 (0 – 0 – 0) 
UP355  Internship in Planning 
   ฝึกปฏิบัติงานการวางแผนและผังเมืองในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ-สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง มีกําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง 
 การวัดผลสําหรับวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ยังใช้ไม่ได้) 

A professional practice of urban environmental planning and management in related 
agencies/ organizations which must be approved and supervised by the Faculty of Architecture 
and Planning, during the summer session for not less than 240 hours. 
 
ผม358  ปัจจัยด้านสงัคมและการเมืองในการวางแผนและผงัเมือง 3 (3 – 0 – 6) 
UP358  Social and Political Factors in Planning 
   การประยุกต์ทฤษฎีและแนวความคิดทางสังคมวิทยา สังคมวิทยาเมือง และรัฐศาสตร์ กับการวางแผน 
โดยการศึกษาครอบคลุมถึงบรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม การเกิดกลุ่มทางสังคม ประชาสังคม และระบบการ
ปกครอง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเมือง บทบาทของรัฐในการจัด
ให้บริการสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชน และบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและการพัฒนา
เมือง ซึ่งเป็นพื้นฐานสําหรับการวางแผนและการจัดระบบองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชนและองค์กรรัฐ เพื่อรองรับ
การพัฒนาชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดทําผังเมืองและการนําผังสู่การปฏิบัติ 
  Theories and concepts in sociology, urban sociology, political science and public 
administration as applied in planning. The course covers social norms and value, social groups, and 
administrative systems, which influence urban development, public services and public 
participation, and which are the foundation of the planning and implementation of urban and 
environmental development. 
 
ผม457  การสื่อสารในการวางแผน 3 (3 – 0 – 6) 
UP457  Communications in Planning 
   แนะนําทักษะเชิงเทคนิคแห่งการส่ือสารซ่ึงนิยมใช้เพื่อช่วยการส่ืองานการวางแผนเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ บนฐานของการพิสูจน์แล้วว่าความสําเร็จของการวางแผนเมืองหากเน้นเพียงความถูกต้องเชิงเทคนิค
อย่างเดียวไม่เป็นการเพียงพอ  ทักษะดังกล่าวยังครอบคลุมถึงเทคนิคการส่ือถึงส่วนของผลลัพธ์แห่งการตัดสินใจและ
กระบวนการวางนโยบายที่นักวางแผนเมืองเข้าดําเนินการอย่างประสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผนเมือง 

To introduce technical skills of communications popularly used to make planning work 
more effective based upon testimony of present planning practices that having emphasized on 
being technically right is never enough to influence action.  These skills are also designed to 



inform the part of the outcome of decision-making and policy-making processes in which planners 
are involved collectively with stakeholders or participants in the process. 
 

สารนิพนธ ์
 
ผม500  สารนิพนธ์   9 (0 – 18 – 9) 
UP500  Thematic Paper 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา  ผม. 351 หลักการและวิธีวิจัยทางการวางแผน และผม223 ทฤษฏีและแนวความคิด

ทางการวางแผนและผังเมือง 3  
   การดําเนินการวิจัยเพื่อการวางแผน โดยการนําความรู้จากการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมา
ผสานให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาวิชาการผังเมืองอย่างแท้จริง การดําเนินการงานสารนิพนธ์จะมุ่งศึกษาใน     
หัวข้อศึกษาที่นักศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษอย่างละเอียดและเชื่อมโยงกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล เอกสาร และจากภาคสนาม ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยนําผลการศึกษา
สู่การวางแผน และการวางผังในระดับชุมชนและเมือง 
   การวัดผลวิชาสําหรับวิชานี้  แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ยังใช้ไม่ได้)  
     Thematic Paper focuses on applied research in planning which utilizes theoretical and 
practical knowledge.  Based on their personal interests, students each select one specific topic 
from diverse issues of urban environmental planning and management.  Emphasis is placed on 
analysis and synthesis of existing literature and fieldwork studies, and application of the results in 
planning on various scales.   
 


