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หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

: หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
: Master of Urban and Regional Planning
Program in Environmental and Urban Planning

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
(การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ผ.ม. (การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Urban and Regional Planning
(Environmental and Urban Planning)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.U.R.P. (Environmental and Urban Planning)
3. วิชาเอก
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาทัง้ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
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5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยทีจ่ ัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญากับผูส้ าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5.6 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
สถานภาพของการจัดทาหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผัง
เมืองและสภาพแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ได้รับความเห็นชอบจากทีป่ ระชุม ดังนี้
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
6.3 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบให้นาเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 7 มกราคม 2557
6.4 คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบให้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 15 มกราคม 2557
6.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
6.6 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 6 เมษายน 2557
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
วางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ในปีการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักผังเมือง ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และประเทศกลุ่มอาเซียน
8.2 นักวิเคราะห์โครงการและวางแผนในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และ
ประเทศกลุ่มอาเซียน
8.3 นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ และ
ประเทศกลุ่มอาเซียน
8.4 อาจารย์ประจาในสถาบันอุดมศึกษา ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และ
ประเทศกลุ่มอาเซียน
8.5 นักวิจัยด้านผังเมืองและสภาพแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และประเทศกลุม่ อาเซียน
8.6 นักวิชาการ ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และประเทศกลุ่มอาเซียน
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9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ตาแหน่ง
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา
สาเร็จ
ทางวิชาการ
การศึกษาจาก
1 รอง
นางสาวณัชวิชญ์ วศ.ด. การออกแบบและ มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ติกุล
ผลิตแบบบูรณา เทคโนโลยีพระจอม
การ
เกล้าธนบุรี
คพ.ม. เคหการ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
คอ.บ. สถาปัตยกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
(เกียรตินิยม)
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
2 ผู้ช่วย
นางปรานอม
Ph.D. Architecture
University College
ศาสตราจารย์ ตันสุขานันท์*
London, UK.
ผ.ม. การวางผังเมือง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สถ.บ. สถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
3 ผู้ช่วย
นางลักษณา
ผ.ด. การวางแผนภาค จุฬาลงกรณ์
ศาสตราจารย์ สัมมานิธ*ิ
และเมือง
มหาวิทยาลัย
ผ.ม. การวางผังเมือง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วท.บ. ภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
4 อาจารย์
นางสาวปรัชมาศ ผ.ด. การวางแผนภาค จุฬาลงกรณ์
ลัญชานนท์*
และเมือง
มหาวิทยาลัย
ผ.ม. การวางผังเมือง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วท.บ. ภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตบางแสน

ปี
พ.ศ.
2553
2544
2541
2546
2530
2523
2555
2538
2533
2555
2536
2532
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ที่

ปี
พ.ศ.
2557

ตาแหน่ง
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาเร็จ
ทางวิชาการ
การศึกษาจาก
5 อาจารย์
นายวิทยา Doctor of Science and Saga University,
ดวงธิมา Engineering Advanced
Japan
Technology
ผ.ม.
การวางผังชุมชน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
คอ.บ.
สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
(เกียรตินิยม
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
อันดับ 2)
ทหารลาดกระบัง
6 อาจารย์
นางสาว Ph.D.
Environmental Edith Cowan
เกศสุดา
Management University Australia
สิทธิสันติกลุ วท.ม.
การจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนสิ่งแวดล้อม
บริหารศาสตร์
วท.บ.
การพยาบาล
มหาวิทยาลัยพายัพ
และผดุงครรภ์
เกียรตินิยม
อันดับ 1

2549
2546
2556
2542
2532

*อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 อาคารเรียนรวมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10.2 คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการออกแบบสิ่ ง แวดล้ อ ม มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ที่ประเทศไทยต้องเผชิญทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งในระดับโลกและภายในประเทศ อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศโลก การปรับ ตัวเข้าสู่ร ะบบเศรษฐกิ จ แบบหลายศูนย์ก ลาง รวมทั้ ง
ภูมิ ภาคเอเชียที่ ทวีความสาคัญเพิ่ม ขึ้น การเข้าสู่สังคมของผู้สู ง อายุ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่ก่ อ ให้เ กิ ดความเหลื่อ มล้าในการพัฒ นา ขณะที่ ปัจ จุบันสัดส่วนประชากรมากกว่าครึ่ง หนึ่ง ของ
ประชากรโลกอาศัยอยู่ในเขตเมือง โดยจากการประมาณขององค์การอนามัยโลก (World Health
Organization) ภายในปี ค.ศ. 2023 ประชากร 6 คน จากทุก 10 คน จะอาศัยอยู่ในเมือง และ
ภายในปี ค.ศ.2050 สัดส่วนจะเพิ่มขึ้นเป็น 7 คน ในทุก 10 คน โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา
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อย่างไรก็ตาม เมืองไม่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ หากขาดพื้นที่รองรับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของเมือง
อนึ่งศาสตร์ในสาขาการวางแผนภาคและเมือง เป็นแขนงวิชาที่เ กี่ยวข้องกั บการ
วางแผนและการวางผังพื้นที่ทั้งในระดับภูมิภาค เมือง และชุมชน ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การ
วางผัง และการจัดการเชิงพื้นที่ รวมถึงการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
ที่คานึงถึง ดุลยภาพในด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับแนวทางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
ภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยน และนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคง ยั่งยืนอันเป็นนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาลในปัจจุบัน
สาหรับในประเทศไทย สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจของการประกอบ
วิชาชีพการวางแผนภาคและเมือง มีหน่วยงานรองรับสาขาวิชาชีพ คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ที่รับผิดชอบในงานด้านการวางแผนภาคและเมือง ที่มีการ
ถ่ายโอนพันธกิจการวางแผนภาคและเมืองสู่ท้องถิ่น ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจในการ
วางแผนภาคและเมืองในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นงานใหม่ ที่รองรับงานในสาขาวิชาชีพการวางแผนภาค
และเมืองโดยตรง นอกจากนี้วิชาชีพทางด้านการวางแผนภาคและเมืองยังเกี่ยวข้องกับงานวางแผน
และวางผังสภาพแวดล้อม อาทิ งานด้านการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา โดยคุณวุฒิในสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง เป็นหนึ่งในบัญชี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่จะร่วมทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในประเภทโครงการ
เขื่อนกักเก็บน้า อ่างเก็บน้า การชลประทาน โรงแรม อาคารขนาดใหญ่ การจัดสรรที่ดิน โรงพยาบาล
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ตามกฎกระทรวงและประกาศ ตาม
ความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย
ด้านสภาพแวดล้อมภูมิภาคของภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ยัง มี
คุณลัก ษณะของภูมิ นิเ วศหลากหลายมิ ติ ที่ เ ชื่อมโยงกั น ได้อย่ างเป็ นองค์ ร วม ได้แก่ 1) พื้ นฐาน
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มที่อยู่ร่วมกันกับชุ มชนท้องถิ่น ได้แก่ พื้นที่ป่าต้นน้า และพื้นที่
เกษตรกรรมโดยรอบที่เชื่อมโยงได้กับพื้นที่ชุมชนชนบทและชุมชนเมือง 2) ลักษณะสังคมวัฒนธรรม
หลากมิ ติ ของวิถี ชีวิต ผู้ค น ชาติ พั นธุ์ วัฒ นธรรมประเพณี ท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์รวมถึงมรดกวัฒนธรรม 3) เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองและ
ส่งออกผลผลิตเกษตรกรรม ที่ส อดคล้องกั บฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อม และสังคม
วัฒนธรรมหลากมิติ ส่งผลต่อเนื่องถึงการพัฒนาฐานเศรษฐกิจของภูมิภาค ที่เชื่อมโยงได้เป็นอย่างดีกับ
การท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย และ 4) สิ่งแวดล้อมที่ต้องการการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรมนุษย์และสังคมวัฒนธรรม ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการพัฒนาและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม
อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะเป็นพลวัต (dynamic) ในมิติทั้ง
ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากปัจจัยภายนอก
ของสภาวะแวดล้อมโลก สถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับ
พื้นที่ภูมิภาคของภาคเหนือ อาทิ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดลงของพื้นที่ป่า
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ปัญหาจากการพัฒนาเมืองและการขยายตัวของชุมชนเมืองรุกล้าพื้นที่เกษตรกรรม ปัญหาการพัฒนา
และการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ปัญหาความเหลื่อมล้า ปัญหาความขัดแย้งและการมี
ส่วนร่วม รวมถึงปัญหาจากภัยธรรมชาติ อันเป็นประเด็นปั ญหาในคุณลัก ษณะเฉพาะตัวของพื้นที่
ภาคเหนือที่มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ อย่างสิ้นเชิง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม
เนื่ อ งด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงภายใต้ ก ระแสโลกาภิ วั ต น์ การให้ ค วามส าคั ญ กั บ
เทคโนโลยีในการกาหนดรูปแบบการพัฒนา ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งที่ไกลตัวและใกล้ตัวทางสังคมและ
วัฒนธรรม ของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาของ
การพัฒนาประเทศ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรม
อย่างต่อเนื่อง สภาพแวดล้อมชุมชนเมืองที่แออัด การลดลงของพื้นที่ สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรมที่
ส่งผลถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้าทางด้านสังคมเมืองและสังคมชนบท
ความเหลื่อมล้าของรายได้ การเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ รวมถึงการเข้าถึงบริการพื้นฐานที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต สังคมและสุขภาวะของประชาชน วิชาชีพการวางแผนภาคและเมืองจึงมีบทบาทสาคัญ
ในการค้นหาทางออกเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ในการวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้อง
กับคุณค่า ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมและสิทธิการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้คนส่วนใหญ่ของสังคม ลดการทาลายล้างทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นเงื่อนไขของการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน รวมทั้ งการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อรองรับวิถี ชีวิตสัง คมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมากกว่านามาใช้เพื่อกาหนดรูปแบบการพัฒนาของท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่สภาพแวดล้อมและสุข
ภาวะที่ ยั่ง ยื น ของเมื อ ง ไม่ ท าลายสิ่ ง แวดล้อม ซึ่ ง เป็นสถานการณ์ที่ สัง คมวัฒ นธรรมมนุษ ย์และ
ธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล
เช่นเดียวกันสภาพการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ สภาพภูมิประเทศ
อันเป็นบริบทที่ชัดเจนของท้องถิ่นภาคเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังเป็นโอกาสที่จะเน้น
ให้เกิดการฝึกฝนของบัณฑิตในอันที่จะได้รับประสบการณ์ตรงจากบริบทสังคมวัฒนธรรมในภูมินิเวศ
แวดล้อมโดยรอบ นับเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ มหาบัณฑิตทางด้านการวางแผนภาคและเมืองจาก
มหาวิท ยาลัยแม่โ จ้ จะเป็นมหาบัณฑิ ตที่ มี ความสามารถเฉพาะตัวที่ โดดเด่นมีเ อกลักษณ์ในตลาด
วิชาชีพ และเป็นหนึ่งในผู้นานักปฏิบัตวิ ิชาชีพด้านการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมในอนาคต
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรภายใต้แนว
การเรียนการสอนแบบสหศาสตร์ (Interdisciplinary) ในแนวกระแสหลักของการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม ที่ต้องการการบูรณาการหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน ด้วยคุณสมบัติพื้นฐาน 4 ประการ
ของวิชาชีพ ได้แก่ จรรยาบรรณ (Moral) ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และประสบการณ์
(Experience) ในระดับนานาชาติมีการรับรองวิชาชีพการวางแผนภาคและเมือง โดยองค์กรกลางที่ทา
หน้าที่เป็นผู้กาหนดมาตรฐานและให้การรับรองสถาบันหรือหลักสูตรการศึกษาทางด้านการวางแผน
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ภาคและเมือง (Planning Accreditation Board) อาทิ ผู้กาหนดมาตรฐานและให้การรับรองสถาบัน
หรือหลักสูตรการศึกษาทางด้านการวางแผนภาคและเมือง ในสหราชอาณาจักร (United Kingdom)
มี ห น่ วยงาน RTPI หรือ Royal Town Planning Institute ซึ่ ง มี เ ครื อข่า ยในภาคพื้นยุ โ รป
ออสเตรเลี ย นิ ว ซี แ ลนด์ และสิ ง คโปร์ ในสหรั ฐ อเมริ ก า มี ห น่ ว ยงาน PAB หรื อ Planning
Accreditation Board และมีหน่วยงานองค์กรกลางที่ทาหน้าที่ในการรับรองตัวบุคคลของนักวางแผน
ภาคและเมื องในการประกอบวิชาชีพ โดยสถาบันเพื่อการรับรองวิชาชีพนัก วางแผนภาคและเมือง
(Institute of Certified Planner) ได้แก่ สหราชอาณาจักร มีหน่วยงาน APC หรือ Assessment of
Professional Competence สหรัฐอเมริกามี APS หรือ American Planning Association ท า
หน้าที่ประสานประโยชน์ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักวางแผนภาคและเมือง และ AICP หรือ The
American Institute of Certified Planner เป็นสถาบันวิชาชีพในการสอบใบประกอบวิชาชีพด้าน
การวางแผนภาคและเมือง รวมถึงในระดับนานาชาติได้กาหนดให้วันที่ 8 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น
วันผังเมืองโลก สาหรับในประเทศไทยมีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมนักผังเมืองไทย หรือ
TCPS (Thai City Planners Society) และสมาคมการผังเมืองไทย หรือ ATP (The Association
for Town Planning) เป็นหน่วยงานดาเนินการด้านวิชาการและการควบคุมทางด้านวิชาชีพ รวมถึง
ให้การรองรับสถาบันที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการวางแผนภาคและเมือง
การผลิตมหาบัณฑิตหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ยังเป็นการตอบสนองต่อโยบายพื้นฐานของประเทศ ซึ่งสานต่อมาจาก
รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2540 ว่า ด้วยการกระจายอานาจให้แ ก่ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิ จการของท้องถิ่น โดยเฉพาะในด้านการวางและ
จัดทาผังเมืองรวม และการวางและจัดทาผังชุมชน ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง รัฐ พัฒนาเศรษฐกิ จ ของท้ องถิ่น ระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดจนทั้งโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
รวมถึงการผลิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ในงานวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ แม้การผลิตมหาบัณฑิตด้านการ
วางแผนภาคและเมือ งในปัจจุบันของประเทศไทย จะมีม าเป็นเวลากว่า 38 ปี ในสถาบันหลัก ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคบางแห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง และมหาวิท ยาลัยขอนแก่ น มี มหาบัณฑิตสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมื องส าเร็จ
การศึกษาโดยเฉลี่ยต่อปีประมาณ 25-30 คนต่อปี แต่ยังไม่เคยมีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูต ร
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมในภูมิภาคของ
ภาคเหนือมาก่อนหน้านี้แต่ประการใด
หลัก สูตรการวางแผนภาคและเมื องมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการวางผัง เมื องและ
สภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ จึงเป็น
โอกาสส าคัญ ของการพั ฒนาหลัก สูตรขึ้นเป็นแห่งแรกในภูมิภาคของภาคเหนือ ที่ มุ่ง เน้นการผลิต
มหาบัณฑิตด้านการวางแผนภาคและเมือง ให้เป็นนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการวางผัง
เมืองและสภาพแวดล้อม การจัดการโครงการที่เกี่ยวข้อง (project manager) รวมถึงเป็นผู้ขับเคลื่อน
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(mediator) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยเฉพาะในบริบทแวดล้อมพื้นที่ภูมิภาคภาคเหนือ เพื่อรับ
ใช้ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติ ด้วยหลักปรัชญาที่มุ่งเน้นกระบวนการวางแผนภาคและเมือง
ร่วมกับองค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมและศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ ยวข้องอย่างบูรณาการ ที่รองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตสู่จุดมุ่งหมายของการเติบโตในแนวทางนิเวศสีเขียวอย่างชาญฉลาดและ
ยั่งยืนของภูมิภาคท้องถิ่นและชุมชนเมืองของภาคเหนือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมืองทั้ง
ทางด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและที่เกี่ย วข้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาเมืองและ
สภาพแวดล้อมเมืองในอนาคต ที่คานึงถึงความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ความสวยงาม การใช้ประโยชน์
ทรัพย์สิน ความปลอดภัย สวัสดิภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดารงรักษาหรือบูรณะสถานที่ที่มี
คุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
การพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรยังมีความสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการวางแผน
ภาคและเมืองขององค์กรวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการ
สอน การประกอบวิชาชีพ ทางด้านการวางแผนภาคและเมือง การประกอบวิชาชีพทางด้านการ
วิเคราะห์และประเมินสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ โดยหลักสูตรมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
ด้านการวางแผนภาคและเมือ ง ด้วยการสร้างสรรค์และประยุก ต์ใช้องค์ความรู้ รวมถึง วิท ยากา ร
สมัยใหม่ ในการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพชีวิตอย่างบูรณาการ ที่ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันของถิ่นฐานท้องถิ่น (local
settings) สัง คม-วัฒ นธรรมหลากมิ ติ (socio-cultural multiplicity) เศรษฐกิ จ สีเ ขี ยว (green
economy) และสิ่ง แวดล้อ มยั่ง ยืน (sustainable environment) คานึงถึงความสอดคล้องกั บ
สถานการณ์ภายนอกของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึง
จุดแข็งเชิงพื้นที่ของบริบททางกายภาพของเมืองหลักในภูมิภาคของภาคเหนือ ที่มีที่ตั้งใกล้ชิดชุมชน
เมืองที่เชื่อมโยงได้กับชุมชนท้องถิ่นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ นิเวศแวดล้อมทางธรรมชาติ มีฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นศักยภาพของโอกาส และตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการก้าวสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยเชิง นิเวศ เพื่อสังคม
ชุมชนยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพั ฒ นาหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการวางผัง
เมืองและสภาพแวดล้อม คานึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ พันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5 ด้าน คือ 1)
ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ 3) ด้านการเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการอย่างยั่งยืนของคนทุกระดับ 4) เป็นศูนย์กลางของการศึกษาที่มีความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันและองค์กรด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และ 5) ด้านความสามารถในการ
พึ่งตนเองทั้งด้านงบประมาณและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความโปร่งใส
โดยมีจุดเด่นของหลักสูตรมุ่งเน้นสู่ ความเป็นสีเขียว (green position หรือ green planning) ของ
การผัง เมื อ งเชิงนิเ วศ (Eco City Planning) ในการบูร ณาการองค์ความรู้ทั้ งทางด้านกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต เน้นเนื้อหาการเรียนการสอนเชิงพื้นที่ (space) อย่างเข้มข้นและ
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เชื่อมโยงได้กับศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนามหาวิท ยาลัยแม่โจ้
ในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ เพื่อสังคมชุมชนยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- ผส 242 การอนุรักษ์เมือง
3 (3-0-2) หน่วยกิต
- ผส 651 พฤติกรรมมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมชุมชนเมือง
3 (3-0-2) หน่วยกิต
- ผส 221 เศรษฐสังคมสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-2) หน่วยกิต
- ศย 552 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ชุมชนและการจัดการความขัดแย้ง 3 (2-2-5) หน่วยกิต
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
การพิจารณาให้นักศึกษาคณะอื่นมาเรียนกลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรการวางแผน
ภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ
13.3 การบริหารจัดการ
1) มี ก ารประชุม หารือระหว่างอาจารย์ป ระจ าหลัก สูตรและผู้ส อนในกลุ่ม วิชา/
รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะที่ตรง
ตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2) ให้มีผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่ป ระสานงานกับ อาจารย์
ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียน
การสอน และการวัดผลและประเมินผล

