
หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑิต  
 
1. ชื�อหลกัสูตร 

ภาษาไทย  : การวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต 
ภาษาองักฤษ : Master of  Urban and Regional Planning Program 

 

2. ชื�อปริญญา  
ภาษาไทย  : การวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต  

: ผ.ม. 
ภาษาองักฤษ : Master of  Urban and Regional Planning 

: M.U.R.P. 
 

".    วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
หลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต ประสงคใ์หผู้ส้าํเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถดงันี@  
1. มีวสิยัทศัน์กา้วหนา้ มีความรอบรู้ในสหวทิยาการทีBเกีBยวขอ้งกบัการวางผงั มีความคิดสร้างสรรค ์และมี

จริยธรรม คุณธรรมในการทาํงานเพืBอสงัคมโดยรวม 
2. มีความรอบรู้และความเขา้ใจต่อสภาพการดาํรงชีวิตของประชาชนทีBอยูอ่าศยัในเมืองและชนบท  โดย

เนน้การจดัการเกีBยวกบัทรัพยากรแผน่ดินอยา่งย ัBงยนื ในรูปของการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร  การจดัการ
ระบบนิเวศ ทีBดิน  อาคาร  และสิBงก่อสร้างดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ เพืBอให้เกิด
ความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาประเทศ 

3. เพืBอส่งเสริมพฒันาการวจิยั สร้างผลงานวจิยัและองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในสาขาวชิาการวางแผนภาคและ
เมือง เพืBอประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ 

 

4. หลกัสูตร 
4.1 จาํนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร   

4.1.1    แผน ก แบบ ก (1)  ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต   
แผน ก แบบ ก(2)  ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

4.1.2   แผน ข   ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
 

4.2 โครงสร้างหลกัสูตร    
หมวดวชิา แผน ก แบบ ก(1) แผน ก แบบ ก(2)  แผน ข 

หมวดวชิาบงัคบั - 18  หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่  - 6  หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 12  หน่วยกิต - 
การศึกษาอิสระ  - - 6 หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 



5. รายวชิาในหลกัสูตร 

5.1 หมวดวชิาบังคบั 18 หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนวชิาต่อไปนี@  
  804 701  ทฤษฎีการวางแผนภาคและเมือง    3(3-0-3)    

   Urban and regional planning theory 
804 702  พื@นฐานในการวางแผน     3(3-0-3)  

   Fundamental of planning 
804 703  ระเบียบวธีิวจิยัในการวางแผนภาคและเมือง      3(3-0-3)  

   Research methodology in urban and regional planning 
804 704  การวางแผนภาคและเมืองเชิงบูรณาการ 1       3(0-6-3)   

   Integrative urban and regional planning I 
    804 705    การวางแผนภาคและเมืองเชิงบูรณาการ 2    3(0-6-3)  

Integrative urban and regional planning II 
    804 706    เทคนิคในการวางแผนภาคและเมือง     2(2-0-3)  

Techniques in urban and regional planning 
804 891  สมัมนาการวางแผนภาคและเมือง    1(1-0-3) 

   Seminar in urban and regional planning 
หรือรายวชิาอืBนทีBจะเปิดสอนเพิBมเติมในภายหลงั หรือรายวชิาอืBนทีBคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นชอบ 

 5.2 หมวดวชิาเลอืก    
นกัศึกษาในหลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต  แผน  ก แบบ ก(2) ตอ้งเลือกเรียนรายวิชาใน

หมวดวชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต และแผน ข ตอ้งเลือกเรียนรายวชิาในหมวดวชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต       
  กลุ่มวชิาการวางแผนทางกายภาพและสภาพแวดล้อม 

 804 712  การออกแบบชุมชนเมือง     3(2-2-3) 
                 Urban design 
 804 713  การอนุรักษชุ์มชนเมืองและชนบท        3(2-2-3) 
                  Rural and urban  conservation 
 804 721  พฤติกรรมกบัสภาพแวดลอ้ม     3(3-0-3) 
                 Behavior and environment 
 804 723  นิเวศวทิยาเมือง          3(3-0-3) 
                 Urban ecology 

  กลุ่มวชิาการบริหารจดัการชุมชนเมอืง นิเวศและสิ�งแวดล้อม 
 804 714  นิเวศวทิยาภูมิทศัน ์         3(3-0-3) 
                 Landscape ecology 
 804 715  การจดัการสภาพแวดลอ้มภาคและชุมชนเมือง       3(3-0-3) 
               Urban and regional  environmental management 
 



 804 716  การวางแผนโครงสร้างพื@นฐานชุมชนเมือง    3(3-0-3) 
                Urban infrastructure planning  
 804 719  การวางแผนการขนส่งในเมือง    3(3-0-3) 
                 Urban transportation planning 
 804 722  การวางแผนเคหะการชุมชนเมือง    3(3-0-3) 
   Planning for urban housing 
 804 724  การวางแผนกลยทุธ์และการบริหารจดัการโครงการ  3(3-0-3) 
              Strategic planning and project management 
 

  กลุ่มวชิาทั�วไป 
  804 711   การวางแผนภาค      3(3-0-3) 
            Regional planning 
 804 717   เศรษฐศาสตร์เมืองและนโยบายสาธารณะ       3(3-0-3) 
                 Urban economics and public policies 
 804 718  หวัขอ้เรืBองพิเศษในการวางแผนและออกแบบ   3(3-0-3) 
                Special topics in planning and design 
 804 720  ภูมิศาสตร์ชุมชนเมือง     3(3-0-3) 
                 Urban geography 
 หรือรายวิชาอืBนทีBจะเปิดสอนเพิBมเติมในภายหลงั นอกเหนือจากรายวิชาเลือกในรายการขา้งตน้นี@  
นักศึกษาอาจเลือกรายวิชาเลือกอืBน ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น แต่ทั@ งนี@  ตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากอาจารยที์Bปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต 

 

5.3 หมวดวทิยานิพนธ์ 
   5.3.1 สาํหรับแผน ก แบบ ก(1) 
               804 898 วทิยานิพนธ์        36  หน่วยกิต 
   Thesis 

5.3.2 สาํหรับแผน ก แบบ ก(2) 
                804 899 วทิยานิพนธ์        12  หน่วยกิต 

  Thesis 
 

5.4  การศึกษาอสิระ 
5.4.1 สาํหรับแผน ข 

804 897 การศึกษาอิสระ         6  หน่วยกิต 
    Independent study 
 



6. แผนการศึกษา 

ปีที�  1     ภาคการศึกษาที� 1 
รหสัวชิา ชืBอวชิา แผน ก 

แบบ ก(1) 
แผน ก  

แบบ ก(2) 
แผน ข 

804 898 วทิยานิพนธ์ 12     
804 701 ทฤษฎีการวางแผนภาคและเมือง - 3 3 
804 702 พื@นฐานในการวางแผน - 3 3 
hij kil ระเบียบวธีิวจิยัในการวางแผนภาคและเมือง - l l 
804 706 เทคนิคในการวางแผนภาคและเมือง  - 2 2 
 รวม 12 11 11 

ปีที�  1     ภาคการศึกษาที� 2 
รหสัวชิา ชืBอวชิา แผน ก 

แบบ ก(1) 
แผน ก  

แบบ ก(2) 
แผน ข 

804 898 วทิยานิพนธ์  12   - - 
804 891 สมัมนาการวางแผนภาคและเมือง - 1 1 
804 704 การวางแผนภาคและเมืองเชิงบูรณาการ 1 - 3 3 
804 xxx วชิาเลือก - 3 3 
804 xxx วชิาเลือก - - " 
 รวม 12 7 10 

ปีที�  2   ภาคการศึกษาที� 1 
รหสัวชิา ชืBอวชิา แผน ก 

แบบ ก(1) 
แผน ก  

แบบ ก(2) 
แผน ข 

804 898 วทิยานิพนธ์  12   - - 
804 705 การวางแผนภาคและเมืองเชิงบูรณาการ 2  - 3 3 
804 899 วทิยานิพนธ์ - 3 - 
804 xxx วชิาเลือก  - 3 - 
hij xxx วชิาเลือก - 3 3 
hij xxx วชิาเลือก - - 3 
 รวม 12 12 9 

ปีที�  2   ภาคการศึกษาที� 2 
รหสัวชิา ชืBอวชิา แผน ก 

แบบ ก(1) 
แผน ก  

แบบ ก(2) 
แผน ข 

804 899 วทิยานิพนธ์  - 9 - 
804 897 การศึกษาอิสระ - - 6 
 รวม - 9 6 



 


