วิทยาลัยการปกครองท้ องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการงานช่ างและผังเมือง
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
001106 3 (3-0-6) การวางแผนโครงสร้ างพืน้ ฐาน วัน/เวลา อังคาร 13:00 – 16:00
อาจารย์ผ้ สู อน:

อ. ธรรมวัฒน์ อินทจักร, อ.ดร.พีร์นิธิ อักษร

001 106 การวางแผนโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เป็ นวิชาเฉพาะบังคับของหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง มีเนื ้อหาในรายวิชา
ครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี ้
คําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร (Course Description)
ความรู้พื ้นฐานชุมชนเมืองในประเด็นต่างๆทังทางกายภาพและสั
้
งคมศาสตร์ เช่น ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การใช้ ที่ดิน ประชากรศาสตร์ และสถิติที่เกี่ยวข้ อง ความต้ องการของสังคมเมืองและปั ญหาเมือง
รวมทังกรณี
้
ศกึ ษา
วัตถุประสงค์ ของรายวิชา
1) เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับประเภทของระบบโครงสร้ างพื ้นฐานที่สําคัญของเมือง
2) เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถประมาณความต้ องการระบบโครงสร้ างพื ้นฐานของเมืองได้
3) เพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าใจและสามารถอธิบายถึงนโยบายที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้ างพื ้นฐานของเมือง

1

แผนการสอน
สัปดาห์
วันที่
1

11/08/58

2

18/08/58

หัวข้ อ
แนะนํารายวิชา/ แนะนําผู้สอน
 ระบบโครงสร้ างพื ้นฐานของเมืองคืออะไร
 ประเภทของโครงสร้ างพื ้นฐาน
 ความสําคัญของระบบโครงสร้ างพื ้นฐานกับการ
พัฒนาเมือง
การวิเคราะห์ขนต้
ั ้ นเพื่อประมาณการความต้ องการด้ าน
โครงสร้ างพื ้นฐาน

อาจารย์
ผู้สอน
อ.ธรรมวัฒน์

อ.ธรรมวัฒน์

 การวิเคราะห์ระบบกิจกรรมของเมือง และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

 การวิเคราะห์ด้านประชากร การเปลี่ยนแปลงและ
3

25/08/58

การคาดประมาณประชากรในอนาคต
ระบบสาธารณูปการของเมือง

อ.ธรรมวัฒน์

 ความหมาย / ประเภท / หลักการ / เกณฑ์
4

1/09/58

มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
ระบบการคมนาคมขนส่งในเมือง 1 (Urban Transportation
System)

อ.ดร.พีร์นิธิ

 นิยาม /ความเป็ นมาและวิวฒ
ั นาการ
 ความสําคัญและความสัมพันธ์กบั การพัฒนาเมือง
 ประเภทของระบบการคมนาคมขนส่ง
5

8/09/58

ระบบการคมนาคมขนส่งในเมือง 2 (Urban Transportation
System)

อ.ดร.พีร์นิธิ

 ระบบถนนและโครงข่ายถนนในเมือง
 ปริมาณการจราจรและความต้ องการในการ
เดินทาง

 การวางแผนและการจัดการระบบ
6

15/09/58

การสัญจรร่วมสมัย

อ.ธรรมวัฒน์

 ทางเดินเท้ า ทางจักรยานและระบบขนส่งมวลชน
7

22/09/58

การจัดการนํ ้าฝนและการจัดการการระบายนํ ้า

 วงจรของนํ ้า แหล่งนํ ้าและการระบายนํ ้า
 แนวทางการบริหารและการจัดการนํ ้าของเมืองใน
ปั จจุบนั
2

อ.ดร.พีร์นิธิ

หมายเหตุ

8

29/09/58

ระบบนํ ้าประปา

อ.ดร.พีร์นิธิ

 ข้ อมูลเบื ้องต้ น และปั จจัยสําคัญต่อการใช้ นํ ้าของ
เมือง

 รูปแบบระบบประปาที่เหมาะสมของเมือง
 การจัดหานํ ้าและการประมาณความต้ องการ
วันสอบกลางภาค
9

13/10/58

ระบบบําบัดนํ ้าเสีย






10

20/10/58

27/10/58

12
3/11/58

13

10/11/58

14

17/11/58

15

24/11/58

นิยาม / ลักษณะนํ ้าเสีย / ประเภทนํ ้าเสีย
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ
หลักการการจัดการนํ ้าเสียของเมือง

แผน / นโยบายที่เกี่ยวข้ อง
การจัดการขยะ







11

อ.ดร.พีร์นิธิ

อ. ธรรมวัฒน์

นิยาม / ประเภท
แหล่งกําเนิด
การจัดการ
การคาดประมาณการเกิดขยะ

หลักการการจัดการขยะของเมือง / มาตรการต่างๆ
ศึกษาดูงานระบบการจัดการขยะของเมืองขอนแก่น
(เทศบาลนครขอนแก่น / อ.ธรรมวัฒน์)
การวางแผนและการประเมินโครงการ
อ. ธรรมวัฒน์

 การวิเคราะห์ปัจจัยด้ านที่ตา่ งๆ
 การประเมิน เปรี ยบเทียบทางเลือก
 การตัดสินใจ
แนวคิดการพัฒนาเมืองในปั จจุบนั กับการวางแผนพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานของเมืองอย่างยัง่ ยืน 1
แนวคิดการพัฒนาเมืองในปั จจุบนั กับการวางแผนพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานของเมืองอย่างยัง่ ยืน 2
สรุปผลการเรี ยนรู้
วันสอบปลายภาค

3

อ.ดร.พีร์นิธิ
อ.ดร.พีร์นิธิ
อ.ธรรมวัฒน์

วิธีการตัดเกรดและประเมินผลการเรี ยน
1) การมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน
2) สอบกลางภาค
3) สอบปลายภาค

20%
40%
40%

เอกสารอ่ านประกอบการเรี ยน
นอกจากเอกสารประกอบการสอนในชันเรี
้ ยน นักศึกษาสามารถอ่านเอกสารประกอบการเรี ยนตามรายการต่อไปนี ้
1) Hartshorn, T. A. (1992). Interpreting the City: An Urban Geography. New York: John Wiley & Sons, Inc.
2) Gottdiener, M. & Budd, L. (2005). Key Concepts in Urban Studies. Los Angeles: Sage.
3) Kaisser, E. J., Godschalk, D. R., & Chapin, F. S. (1995). Urban Land Use Planning (4 ed.). Urbana and
Chicago: University of Illinois Press.
4) Owen, S. (1991). Planning Settlements Naturally. Chichester, West Sussex: Packard Publishing Limited.
5) ดารณี ถวิลพิพฒ
ั น์กลุ . (2544). กระบวนการเป็ นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศกําลังพัฒนา.
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
6) กรมการผังเมือง. กระทรวงมหาดไทย. (2542). การผังเมืองในรั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมพ
ิ ลอ
ดุลยเดช. จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. กรุงเทพฯ:
กรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
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