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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วังท่าพระ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25500081107542 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
 ภาษาอังกฤษ          Master of Science Program in Computer-aided Architectural  
         Design 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทาง 
    สถาปัตยกรรม) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Science  (Computer-aided Architectural Design) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  วท.ม. (คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทางสถาปัตยกรรม)    
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.Sc. (Computer-aided Architectural Design)   
 

3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 แผน ข   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้     ภาษาไทย 
 5.3  การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร   
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 14 / 2560  วันที่ 7  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 12 / 2560 วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 2562  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
8.1  บริษัทสถาปนิก วิศวกร รับเหมาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษา ที่อาศัยคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยใน 

กระบวนการท างาน สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ที่มีความช านาญและสามารถใช้เทคโนโลยu
ทางด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทางสถาปัตยกรรมได้ 

8.2  ผู้ดูแล บริหารจัดการระบบ Building Information Modeling 
8.3  ผู้พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนในการออกแบบสถาปัตยกรรม 
8.4  ผู้จัดการระบบคอมพิวเตอร์ในส านักงานออกแบบ 
8.5  นักวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ 
8.6  ผู้สอนในสถาบันการศึกษา    

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1   นายฐิติพัฒน์  ประทานทรัพย์  
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X   
         ต าแหน่ง ศาสตราจารย์  
         คุณวุฒิ  สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2527) 
          สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2524)           
  9.2    นางสาวปรีชญา  มหัทธนทวี  
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
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         คุณวุฒิ  Ph.D. (Building Performance and Diagnostics) Carnegie Mellon University, 
USA (2003) 

          ผ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538) 
          สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533) 
 9.3    นายขวัญชัย  โรจนกนันท์  
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
         คุณวุฒิ  Ph.D. (Architecture) Texas A&M University, USA (2005)           
   M.Sc. (Construction Management) University of Washington, USA (2000)  
          สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537) 
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  

ที่อยู่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร เป็นไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่
ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรม อีกท้ังนโยบายในเรื่อง Thailand 4.0 ที่เน้นในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนา Startup 
ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการใช้งาน พัฒนา ควบคุมเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งยังขาดบุคลากรที่มีความรู้  
ความสามารถ และต้นทุนในการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นมากมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัด ให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือจะน ามาสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระบบการออกแบบที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในล าดับต่ าและการบริหารจัดการงานวิจัยขาดการบูรณาให้มีเอกภาพตั้งแต่
ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และหน่วยวิจัยหลักท าให้ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไม่ชัดเจน มีความซ้ าซ้อน และยังมีข้อจ ากัดในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
เป็นผลให้การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศล่าช้า ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมี
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่ า หลักสูตรจึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา
ระบบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือน าไปสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น 
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ของนโยบาย Thailand 
4.0, Startup, Big Data และผลกระทบจากการพัฒนาด้าน Building Information Modeling ในการพัฒนา
หลักสูตร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ที่มีศักยภาพสูง  
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่สามารถน าไปปรับ
ใช้ในกระบวนการออกแบบได้ 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางด้านการค้นคว้าวิจัย การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ศิลปวิทยากรชั้นสูง  
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นการเพ่ิมพูนศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้องกับขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
 สร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาโปรแกรม พัฒนาบุคลากร ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware 
และ Software ในงานออกแบบก่อสร้าง  
 1.2  ความส าคัญ 

ความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และเริ่มมีบทบาทอย่างมาก
ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม และขยายขอบเขตมากขึ้นในขั้นตอนการด าเนินการออกแบบ ความ
สลับซับซ้อนของระบบก็เริ่มมีมากขึ้น การก าหนดกฎเกณฑ์ และมาตรฐานการด าเนินงาน แนวทางใหม่ ๆ ในการ
ท างาน จึงเป็นเรื่องจ าเป็น อันจะส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้เทคโนโลยี ความเข้ากันได้ของข้อมูล และความ
รวดเร็วในการประสานงาน อีกทั้งในยุค โลกาภิวัตน์  ที่มีการแข่งขันกันสูงมากขึ้น การท างานให้ได้ระดับ
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของข้อมูลสมัยใหม่จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในประเทศ
ไทยก็มีการน าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในส านักงานออกแบบมากขึ้นเป็นล าดับ เช่น การบริหารจัดการข้อมูลและระบบ
การท างานสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling) การวิเคราะห์และประเมินโปรแกรมส าเร็จรูป 
การวิเคราะห์และประเมินอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบเขียนแบบ การวิเคราะห์และการ
ประเมินระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์และประเมินควบคุมมาตรฐานข้อมูล การพัฒนา
โปรแกรมพ้ืนฐานเพ่ือช่วยในการออกแบบ และการจัดการทรัพยากรในส านักงาน แต่บุคลากรที่มีความเข้าใจทั้งใน
ด้านงานออกแบบ ควบคู่ไปกับด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยังมีอยู่เป็นจ านวนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน
สารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling) ที่ก าลังเป็นประเด็นหลักและอนาคตของกระบวนการ
ท างานทางด้านงานออกแบบและก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว เพ่ือให้ประเทศสามารถแข่งขันในโลกการค้าเสรีนี้ได้อย่างเต็ม
ความสามารถ อีกทั้งยังสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการท างานที่ดี  การปลุกจิตส านึก อุทิศตน และสร้างสรรค์
ประโยชน์ให้สังคมดีขึ้นโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ 

1.3  วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพ่ือเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล และสอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาของประเทศ 
1.3.2 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องในด้านกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วย

คอมพิวเตอร์ 
1.3.3 เพ่ือให้เกิดการพัฒนา ทั้งในด้านบุคลากรและแนวคิดใหม่ ๆ ในด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับ

งานออกแบบสถาปัตยกรรม 
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1.3.4 เพ่ือผลิตบุคลากรที่สามารถน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
มาช่วยในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการออกแบบ  
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อ
การออกแบบสถาปัตยกรรม ให้เปน็ไป
ตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าท่ี สกอ.ก าหนด 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินผลหลักสตูรอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยัและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการ
ของหน่วยงาน องค์กร และสถาน
ประกอบการ เพิม่เตมิเนื้อหาทางด้าน
สารสนเทศอาคาร เข้าไปไว้ในรายวิชาต่าง ๆ 

1. รายงานความพึงพอใจผู้จ้างงานท่ีมีต่อ
คุณลักษณะของบัณฑิต 
2.  รายงานการติดตามผลการมีงานท า  
การศึกษาต่อ และความ 
พึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 
3. สอบถามความสามารถที่พึงประสงค์
และเป็นประโยชน์ในกระบวนท างาน
ด้านงานออกแบบและก่อสร้าง 

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ ภายในระยะเวลา 2 ปี 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรูแ้ก่อาจารย์ เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 
 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
เรียนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
3. ส่งเสรมิการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียน 
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสตูรที่เน้น
ทักษะการเรยีนรู้ทั้ง 5 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรูแ้ก่ 
อาจารย์มีกิจกรรมการอบรม  เพ่ิมพูน
ทักษะแก่คณาจารย ์
ผลการประเมินประสิทธิภาพ  การ
จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรูด้้วย
ตนเอง 
3. จ านวนรายวิชาที่ใช้ในการประเมินผล
ที่เน้นพัฒนาการของผู้เรยีน 
4. ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรยีนในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ 
ของคณะ 

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารยท์ี่เน้นการ
สอนด้านคณุธรรมจรยิธรรม ด้านความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

1. จ านวนโครงการพัฒนาทักษะการ
สอนและการประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 6 
ด้าน 
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
ภายในระยะเวลา 2 ปี 

ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทักษะด้านศิลปะและการสร้างสรรค ์

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ทักษะการสอนของอาจารย์ทีมุ่่งผลการ
เรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค   ข้อก าหนดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี   
  

2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    

ภาคการศึกษาต้น     เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.2.1.1 สาขาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน มัณฑนศิลป์ ศิลปกรรมทางด้านการ
ออกแบบ  หรือ  

2.2.1.2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  หรือ 
2.2.1.3 สาขาที่ศึกษาด้านการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นหลัก หรือ 
2.2.1.4 สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์

เพ่ือการออกแบบ มัณฑนศิลป์ ศิลปกรรม อย่างน้อย 1 ปี  และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกเข้า
ศึกษา 

2.2.2  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 2.2.1ดังที่ก าหนดไว้อาจเข้าศึกษาได้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตรฯ   

2.2.3  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

2.3.1  นักศึกษามีพ้ืนความรู้ทางวิชาการแตกต่างกัน 
2.3.2  นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
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 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 แนวทางแก้ไขพื้นความรู้วิชาการที่แตกต่างกัน   คือ ก าหนดให้นักศึกษาผู้ไม่มีพ้ืน

ฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านการวิจัยอย่างเพียงพอต้องเรียนวิชา 263 500  วิธีวิจัย  ผู้ไม่มีพ้ืนฐานความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเรียนวิชา 263 501  พ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 

 
  2.4.2  แนวทางแก้ไขทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา คือ มีการแนะน าและส่งเสริมให้

นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งการอ่าน การสรุป ท าความเข้าใจและการน าเสนอข้อมูลภาษาอังกฤษ 
นอกจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษายังสามารถแนะน าให้นักศึกษา ได้ศึกษาวิชาหัวข้อเฉพาะทางสาขาวิชาที่นักศึกษา
สนใจ เป็นการเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษในการอ่านและสรุปงานวิจัยต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็น
แนวทางการศึกษาในขั้นสูงต่อไป 

นอกจากนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอ่ืน 
หรือ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

 ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ชั้นปีที่ 1 10 10 15 15 15 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 15 15 

รวม 10 20 25 30 30 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 20 15 15 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
         2.6.1  งบประมาณรายรับ(หน่วย  บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่าลงทะเบียน 375,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,217,723 1,278,609 1,342,540 1,409,667 1,480,150 

รวมรายรับ 1,592,723 2,778,609 2,842,540 2,909,667 2,980,150 
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 
 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ก. งบด าเนินการ      
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,153,272 1,210,936 1,271,483 1,335,057 1,401,810 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 329,668 1,244,703 1,246,020 1,247,402 1,248,854 
ทุนวิจัย 37,500 75,000 75,000 75,000 75,000 
ทุนการศึกษา 35,625 71,250 71,250 71,250 71,250 
กิจกรรมนักศึกษา 67,688 135,375 135,375 135,375 135,375 

รวม (ก) 1,553,347 2,737,264 2,799,128 2,864,084 2,932,288 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 39,376 41,345 43,412 45,583 47,862 

รวม (ข) 39,376 41,345 43,412 45,583 47,862 
รวม (ก) + (ข) 1,592,723 2,778,609 2,842,540 2,909,667 2,980,150 
จ านวนนักศึกษา 10 20 25 30 30 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 159,272 138,930 113,702 96,989 99,338 
 
2.7  ระบบการศึกษา 

               [✓]     แบบชั้นเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
  
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 
              3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 2 แผน ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก 2   
  หมวดวิชาบังคับ จ านวน    21 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  12 หน่วยกิต 
  แผน ข    
  หมวดวิชาบังคับ จ านวน   21 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกิต 
  การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า    6 หน่วยกิต 
   

หมายเหตุ 1. แผน ก แบบ ก 2  ไม่มีการสอบประมวลความรู้ 
  แผน ข  นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ ภายหลังจากที่ได้เรียนและสอบผ่านรายวิชาบังคับ
และรายวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต สายวิชาในการสอบประมวลความรอบรู้ แบ่งออกเป็น 
2 สายวิชา ได้แก่ 

 1. สายวิชาการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ในส านักงานออกแบบ 
 2. สายวิชาการเขียนโปรแกรมและโปรแกรมส าเร็จรูปด้านการออกแบบ 

2. กรณีนักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ไม่เพียงพอ ต้องเรียนหมวดวิชาพ้ืนฐานเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต  
ดังนี้ 

1. ผู้ไม่มีพ้ืนฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านการวิจัยอย่างเพียงพอต้องเรียน 
วิชา 263 500 วิธีวิจัย 

     2. ผู้ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเรียน 
วิชา 263 501 พ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 

 
       3.1.3  รายวิชา 
                   3.1.3.1   รหัสวิชา    ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
          เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
     263 หมายถึง ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
     เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
                                 เลขตัวแรก หมายถึง  ระดับการศึกษา 
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             5    =  ระดับปริญญาโท  
เลขตัวที่สองและสาม  หมายถึง   กลุ่มของรายวิชาและล าดับที่ของรายวิชา 

00-09  =  หมวดวิชาพ้ืนฐาน 
10-19   =  หมวดวิชาบังคับ 
20-29  =  วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
30 ขึ้นไป =  หมวดวิชาเลือก 

3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  
และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  
ดังนี้ 

               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
  การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 
 3.1.3.3  รายวิชา  

หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

263 500 วิธีวิจัย 3*(2-2-5) 
(Research Methodology) 

263 501 พ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 3*(2-2-5) 
(Introduction to Computer System in Architectural and Engineering  
Design) 
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หมายเหตุ  *  ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U รายวิชา 263 500 วิธีวิจัย 
ส าหรับผู้ที่มีพ้ืนความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านการวิจัยไม่เพียงพอ และรายวิชา 263 501 
พ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ส าหรับนักศึกษาที่มีพ้ืน
ฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับงาน ออกแบบ
สถาปัตยกรรมไม่เพียงพอ 

   
แผน ก แบบ ก 2 

     หมวดวิชาบังคับ จ านวน  21  หน่วยกิต  

263 511 พ้ืนฐานภาษาโปรแกรมเพ่ืองานออกแบบก่อสร้าง    3(3-0-6) 
(Introduction to Programming Languages in Design and Construction) 

263 512 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานออกแบบสถาปัตยกรรม    3(2-2-5) 
(Computer Graphics in Architectural Design) 

263 513 พ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคลาวด์เทคโนโลยี   3(3-0-6) 
(Introduction to Computer Network and Cloud Technology) 

263 514 ระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลในงานออกแบบสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
(Database System and Data Standard in Architectural Design) 

263 515 การประยุกต์ภาษาโปรแกรมส าหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
(Programming Languages Application for Computer-aided  
Architectural Design)  

263 516 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 
(Seminar in Computer Technology) 

263 517 การประสานงานและจัดการข้อมูลแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 3(3-0-6) 
 (Building Information Modeling Coordination and Management) 
 

หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  

263 530 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ    3(2-2-5) 
(Web Application Development) 

263 531 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก     3(2-2-5) 
(Computer Graphics Programming) 

263 532 ระบบมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนองาน     3(2-2-5) 
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(Multimedia in Design Presentation) 

263 533 ระบบเสมือนจริงในงานออกแบบสถาปัตยกรรม    3(2-2-5) 
(Virtual Reality System in Architectural Design) 

263 534 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบแบบพาราเมตริก 3(3-0-6) 
 (Parametric Design with Computer) 

263 535 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองสถานการณ์    3(3-0-6) 
(Computer Simulation) 
 

วิทยานิพนธ์ 

263 520 วิทยานิพนธ์     มีค่าเทียบเท่า 12   หน่วยกิต 
(Thesis)  

 
 

แผน ข 

  หมวดวิชาบังคับ  จ านวน  21  หน่วยกิต 

263 511 พ้ืนฐานภาษาโปรแกรมเพ่ืองานออกแบบก่อสร้าง    3(3-0-6) 
(Introduction to Programming Languages in Design and Construction) 

263 512 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานออกแบบสถาปัตยกรรม    3(2-2-5) 
(Computer Graphics in Architectural Design) 

263 513 พ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคลาวด์เทคโนโลยี   3(3-0-6) 
(Introduction to Computer Network and Cloud Technology) 

263 514 ระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลในงานออกแบบสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
(Database System and Data Standard in Architectural Design) 

263 515 การประยุกต์ภาษาโปรแกรมส าหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
(Programming Languages Application for Computer-aided  
Architectural Design)  

263 516 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 
(Seminar in Computer Technology) 
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263 517 การประสานงานและจัดการข้อมูลแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 3(3-0-6) 
(Building Information Modeling Coordination and Management) 

  

หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   

263 530 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ    3(2-2-5) 
(Web Application Development) 

263 531 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก     3(2-2-5) 
(Computer Graphics Programming) 

263 532 ระบบมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนองาน     3(2-2-5) 
(Multimedia in Design Presentation) 

263 533 ระบบเสมือนจริงในงานออกแบบสถาปัตยกรรม    3(2-2-5) 
(Virtual Reality System in Architectural Design) 

263 534 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบแบบพาราเมตริก 3(3-0-6) 
 (Parametric Design with Computer) 

263 535 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองสถานการณ์    3(3-0-6) 
(Computer Simulation) 
 

การค้นคว้าอิสระ 

263 521 การค้นคว้าอิสระ     มีค่าเทียบเท่า   6   หน่วยกิต 
(Independent Study) 

 
นอกเหนือจากรายวิชาเลือกดังกล่าวนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่บัณฑิต

วิทยาลัยเปิดสอนได้โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาฯ 
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 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา  
 แผน ก แบบ ก 2 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 

263 511 พ้ืนฐานภาษาโปรแกรมเพ่ืองานออกแบบก่อสร้าง 3(3-0-6) 
263 512 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
263 513 พ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคลาวด์เทคโนโลยี 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 9 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
263 514 ระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลในงานออกแบบ

สถาปัตยกรรม 
3(3-0-6) 

263 515 การประยุกต์ภาษาโปรแกรมส าหรับงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

3(2-2-5) 

 วิชาเลือก 3 
รวมจ านวน 9 

 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
263 516 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
263 517 การประสานงานและจัดการข้อมูลแบบจ าลองสารสนเทศ

อาคาร 
3(3-0-6) 

263 520 วิทยานิพนธ์   (มีค่าเทียบเท่า) 3 
รวมจ านวน 9 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
263 520 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 9 

รวมจ านวน 9 
 
 

แผน ข 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
263 511 พ้ืนฐานภาษาโปรแกรมเพ่ืองานออกแบบก่อสร้าง 3(3-0-6) 
263 512 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
263 513 พ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคลาวด์เทคโนโลยี 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 9 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
263 514 ระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลในงานออกแบบ

สถาปัตยกรรม 
3(3-0-6) 

263 515 การประยุกต์ภาษาโปรแกรมส าหรับงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

3(2-2-5) 

 วิชาเลือก 3 
รวมจ านวน 9 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
263 516 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
263 517 การประสานงานและจัดการข้อมูลแบบจ าลอง

สารสนเทศอาคาร 
3(3-0-6) 

 วิชาเลือก 6 
รวมจ านวน 12 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
263 521 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)                       6 

รวมจ านวน 6 
 
 
 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
  

263 500 วิธีวิจัย         3(2-2-5) 
(Research Methodology) 
เงื่อนไข :  วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U   

หลักและระเบียบวิธีการวิจัย รูปแบบของโครงงานวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนด
หัวข้องานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การประเมินผลงานวิจัย การ
น าเสนอผลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 

Research principles and methods; formats of research proposal; problem 
identification for determining research topic; literature review; research design, 
evaluation, presentation and report writing. 

  
263 501 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 3(2-2-5) 

(Introduction to Computer System in Architectural and  
Engineering Design) 
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เงื่อนไข :  วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ การใช้งาน องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 

ทั่วไป และที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
Basic knowledge of computer system in architectural design, computer 

usage, general computer components, and components related to architectural 
design. 

 

263 511 พื้นฐานภาษาโปรแกรมเพื่องานออกแบบก่อสร้าง 3(3-0-6) 
(Introduction to Programming Languages in Design and Construction) 

ประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ โครงสร้างการเขียนโปรแกรม นิยาม
ของภาษา ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม ข้อก าหนดและกฎระเบียบต่าง ๆ การเขียนโปรแกรม
เพ่ือจัดการข้อมูลของระบบแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

Development of programming Languagess; programing structure, 
Languagess definitions, working process, rules and regulations; accessing and 
manipulation of Building Information Modeling (BIM) data. 

 
263 512 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานออกแบบสถาปัตยกรรม    3(2-2-5) 

(Computer Graphics in Architectural Design) 
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิกในสถาปัตยกรรม การใช้ซอฟต์แวร์

ส าเร็จรูป การเลือกซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยใน
กระบวนการออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโปรแกรมประเภทแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  

Computer hardware and software for architectural graphics; use of 
software packages; software and hardware selections; applications of computer in 
design process, especially in Building Information Modeling (BIM) applications. 

 

263 513 พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคลาวด์เทคโนโลยี 3(3-0-6) 
(Introduction to Computer Network and Cloud Technology) 

เทคโนโลยีของระบบเครือข่าย ทั้งระยะใกล้ ระยะไกล อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่
เกี่ยวข้อง การจัดวางระบบเครือข่ายในส านักงานออกแบบ การท างานแบบกลุ่มเมฆ ศึกษา
กรณีศึกษาของการวางระบบของส านักงานออกแบบต่าง ๆ พ้ืนฐานของระบบเครือข่ายในงาน
สารสนเทศอาคาร พ้ืนฐานของการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ 

Computer network technology including local area network (LAN) and 
wide area network (WAN) hardware and software layout of network systems in 
design offices, implementation in cloud services; case studies of network  systems 
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in design offices; introduction to network system in building information  system 
and controlling of Internet Of Things (IOT) devices. 

 

263 514 ระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
(Database System and Data Standard in Architectural Design) 

หลักการและทฤษฎีในการออกแบบระบบฐานข้อมูล  โครงสร้างการจัดเก็บและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การน าระบบฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรม  
มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับกระบวนการออกแบบ เขียนแบบ  เพ่ือให้สามารถ
จัดระบบข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบ รวมทั้งโอนถ่ายข้อมูลได้ในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน และกลุ่ม
สาขาสนับสนุนอ่ืน ๆ รวมไปถึงกระบวนการและมาตรฐานข้อมูลในระบบแบบจ าลองสารสนเทศ
อาคาร 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Principles and theories in database system design.  data structure and 

information storage relationship; application of database system to architectural 
design; data structure standard suitable for design process and drawing production;  
data transfer within architectural profession as well as among related disciplines; 
standard of data; process and regulation in Building Information Modeling (BIM) 
data. 

Field trip required. 
 
 

263 515 การประยุกต์ภาษาโปรแกรมส าหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
(Programming Languages Application for Computer-aided  
Architectural Design)  

พ้ืนฐานภาษาโปรแกรม เพ่ือการเพ่ิมเติมความสามารถของโปรแกรมงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม  สร้างโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมส าหรับงานออกแบบหรือความต้องการของ
ผู้ใช้ 

Introduction to programming Languages for increasing the capability of 
architectural design software; creating applications suitable for design work and 
user needs. 

 

263 516 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     3(3-0-6) 
(Seminar in Computer Technology) 

สัมมนาในหัวเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ น ามาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานทางด้านสถาปัตยกรรม   

มีการศกึษานอกสถานที ่
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Discussions on topics relating to computer technology and its application 
in architectural practice. 

Field trip required. 
 

263 517 การประสานงานและจัดการข้อมูลแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  3(3-0-6) 
 (Building Information Modeling Coordination and Management) 

กระบวนการจัดการข้อมูลแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร การส่งผ่านข้อมูลและการ
ประสานงานระหว่างสายงานอาชีพเดียวกัน และสายงานอื่น ๆ 

   มีการศึกษานอกสถานที ่
Management of Building Information Modeling data Including 

process, standard, data exchange within the discipline and among other 
disciplines. 

   Field trip required. 
 
263 520 วิทยานิพนธ์         มีค่าเทียบเท่า   12   หน่วยกิต 

(Thesis)        
วิชาบังคับก่อน:  263 500 วิธีวิจัย   หรือได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล  นักศึกษาเลือกท าวิจัยในหัวข้อที่สนใจและเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Individual research project on a topic of interest approved by thesis 
advisor. 

 
 
 

263 521 การค้นคว้าอิสระ     มีค่าเทียบเท่า   6   หน่วยกิต 
(Independent Study)      

ให้นักศึกษาเลือกและค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ  โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและแสดงความสามารถในการท าการศึกษาวิจัยตาม
กระบวนการ 

Individual undertaking in a study on topic of interest approved by assigned 
advisor conducted in systematic manner. 
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263 530 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ    3(2-2-5) 
(Web Application Development) 

การเขียนโปรแกรมค าสั่งการใช้งานบนเว็บ เพ่ือให้เว็บเพจเป็นรูปแบบไดนามิก มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ การเขียนโปรแกรมค าสั่งในกลุ่มฟรีแวร์และในกลุ่มเชิ งพาณิชย์ รวมทั้งศึกษา
ระบบฐานข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล เพ่ือเชื่อมโยงการ
เขียนโปรแกรมค าสั่งกับฐานข้อมูล 

Programming Languagess for the web; creating dynamic and interactive 
web pages; writing commands for freeware and commercial programs aimed; 
database systems, structures, and security to link programming commands to 
databases. 

 

263 531 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก     3(2-2-5) 
(Computer Graphics Programming) 

ทฤษฎีเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก การสร้างรูปทรงเรขาคณิต 
การใช้โอเพ่นจีแอล ระบบกราฟิกแบบ สองมิติ และ สามมิติ โครงสร้างข้อมูลทางด้านกราฟิก 
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่เก่ียวข้อง 

Basid theory of computer graphic programming fundamentals; creating 
geometric forms;  Open GL; 2-D and 3-D computer graphic systems; computer 
graphic data structure, and related hardware and software. 

 
263 532 ระบบมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนองาน     3(2-2-5) 

(Multimedia in Design Presentation) 
วิธีการออกแบบข้อมูลเพ่ือใช้กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์กราฟิก การจัด

โครงสร้างของเนื้ อหา การจัดกลุ่ม การวิ เคราะห์ โครงสร้างเนื้ อหาแบบต่าง  ๆ ของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  การวิเคราะห์รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้  โครงสร้างของเนื้อหา 
รวมทัง้หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการแสดงเนื้อหาเพ่ือง่ายต่อการอ่าน และการน าเสนอ 

Information design using electronic media and computer graphics; 
structure analysis of multimedia content; user interaction analysis; structure of 
contents; principles and theories in creating readable and presentable content. 

 

263 533 ระบบเสมือนจริงในงานออกแบบสถาปัตยกรรม    3(2-2-5) 
(Virtual Reality System in Architectural Design) 
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การสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง เพื่อใช้ในการศึกษางานออกแบบ การน าเสนองานใน
ลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้ 

Creating virtual reality for architectural design; interactive presentations. 
 

263 534 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแบบพาราเมตริก  3(3-0-6) 
 (Parametric Design with Computer) 

พ้ืนฐานของการออกแบบโดยอาศัยระบบควบคุมแบบพาราเมตริก พ้ืนฐานการสร้าง
ระบบตัวเลือกการออกแบบโดยอาศัยเงื่อนไขหรือตัวแปร ผ่านทางการใช้ เครื่องมือการเขียน
โปรแกรมแบบวิชวล 

Introduction to design with parametric control system; fundamental of  
creating design alternative with criteria and variables in Visual Programming tools. 

 

263 535 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองสถานการณ์    3(3-0-6) 
(Computer Simulation) 

การน าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน
สถาปัตยกรรม เพ่ือช่วยในกระบวนการออกแบบหรือการตัดสินใจ  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จะ
น ามาช่วยในการจ าลองสถานการณ์ในลักษณะต่าง ๆ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Use of computer simulation for assisting in building design and decision-

making; software application for various types of simulation. 
Field trip required. 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
 3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    

ล าดับ 
ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ศ.ฐิติพัฒน์  ประทานทรัพย์  
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2527) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2524)        

24 24 

2 ผศ.ดร.ปรีชญา  มหัทธนทวี 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Building Performance 
and Diagnostics) Carnegie 
Mellon University, USA (2003) 
ผ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2533) 

6 6 

3 ผศ.ดร.ขวัญชัย  โรจนกนันท ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Architecture) Texas A&M 
University, USA (2005) 
M.Sc. (Construction 
Management) University of 
Washington, USA (2000)  
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2537) 

3 3 
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    3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ศ.ฐิติพัฒน์  ประทานทรัพย์  
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2527) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2524)        

24 24 

2 ผศ.ดร.ปรีชญา  มหัทธนทวี 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Building Performance 
and Diagnostics) Carnegie 
Mellon University, USA (2003) 
ผ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2533) 

6 6 

3 ผศ.ดร.ขวัญชัย  โรจนกนันท ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Architecture) Texas A&M 
University, USA (2005)  
M.Sc. (Construction 
Management) University of 
Washington, USA (2000)  
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2537) 

3 3 

4 รศ.วิเชษฏ์ สุวสิิทฐ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (2545) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (2535) 

3 3 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

5 ผศ.ดร.ดรุณี    มงคลสวัสดิ ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Facility and 
Environment Management) 
University College London, UK 
(2013) 
M.Sc. (Facility and 
Environment Management) 
University College London, UK 
(2005) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง (2545) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 

- 3 

6 อ.ดร.นนท์ คุณค้ าชู 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Building Construction) 
Georgia Institute of 
Technology, USA (2007)  
M.Sc. (Construction 
Management) University of 
Washington, USA (2000) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 
Cert.  (Integrated Facility 
Management) Georgia Institute 
of Technology, USA (2007) 

3 3 
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 3.2.3  อาจารย์พิเศษ  
 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1 ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ 
 

Ph.D. (Computer Engineering) University of 
Southwestern Louisiana, USA (1996) 
M.S. (Computer Engineering) University of 
Southwestern Louisiana, USA (1995) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2531) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2527) 

2 อ.วิญญู วานิชศิริโรจน์ 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าลาดกระบัง (2541) 
สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2525) 

3 อ.ธนะพันธ์  อินทรเกสร 
 

M.Eng. (Industrial Engineering and 
Management) Asian Insitute of Technology 
Japaness scholarship,Thailand. (1990) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2527) 

4 อ.ประยุทธ  พันธุลาพ 
 

วศ.ม.(การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยสยาม 
(2554) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(2530) 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 ไม่มี 

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่
น่าสนใจด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ  และนักศึกษาหลักสูตรแผน ข ท าการค้นคว้าอิสระโดย
นักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท างานวิจัย  มีขอบเขตของงานวิจัยที่ สามารถท าส าเร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถค้นคว้า ด าเนินการวิจัย 
เขียนรายงาน และสรุปผลการวิจัยเพ่ือน าเสนอผลงานให้เป็นองค์ความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรม 
 5.3  ช่วงเวลา             

แผน ก แบบ ก 2  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 - ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
แผน ข               ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2   

 5.4  จ านวนหน่วยกิต           
แผน ก แบบ ก 2  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
แผน ข   การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต 

 5.5  การเตรียมการ 
                  (1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ   
     (2)  มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
             (3)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 

(4)  มีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา มีหัวข้องานวิจัยที่อยู่ในความสนใจและสามารถขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้ศึกษา 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 

(1)  นักศึกษาก าหนดหัวข้อและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเพ่ือขออนุมัติ 

(2)  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจากรายงานที่ได้
ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
              (3)  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ประเมินผล 
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(4)  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 เรื่องการท าวิทยานิพนธ์ (หมวดที่ 6) และการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา (หมวดที่ 4) (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมโดยจัดให้มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ให้นักศึกษาในหลักสูตรสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถพิเศษเฉพาะ ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
มีความเป็นผู้น า  มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยี  เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ  นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการแต่งกายและการวางบุคลิกภาพให้เหมาะสม 

เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการ
ท างานในรายวิชาสัมมนา  และจัดสัมมนาเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร
หรือมาสอนในบางรายวิชาเพ่ือทักษะการเรียนรู้ 

ด้านจริยธรรม  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

ให้ความรู้เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในการศึกษาวิจัย ผลกระทบต่อ
สังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ และมีกิจกรรมที่เสริมสร้าง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เชิงทฤษฎี  และได้ฝึกกระบวนการการคิดวิเคราะห์  
และสังเคราะห์ผ่านการปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์  และการพัฒนา
ซอฟต์แวร์  และจัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสน าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์
ต่อผู้เชี่ยวชาญ  และผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก 

ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ และมี
วินัยในตนเอง 

การคิดเชิงกลยุทธ์ต้องเกิดมาจากความคิดภายในของผู้น า และน าไปสู่
กระบวนการการท างานที่มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการท างานที่มีระบบ
และแบบแผน  โดยให้นักศึกษามีภาวะการเป็นผู้น าจากกิจกรรม  การมี
ปฏิสัมพันธ์ในชั้นปีและระหว่างชั้นปี มีความรับผิดชอบและมีวินัยในการ
วางแผนปฏิบัติงานในวิชาที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีวินัยในการเข้า
เรียนสม่ าเสมอ ตรงต่อเวลา และแสดงความคิดเห็นต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน
และอาจารย์ มีกิจกรรมเพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ให้นักศึกษา
ได้รู้จักคิด ฝึกปฏิบัติแก้ไขปัญหา เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ทีม่ีประสิทธิภาพโดยเสริมสร้างความเป็นผู้น า ที่มีวินัยในตนเอง 
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ด้านสร้างสรรค์ การน าข้อมูล ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างานของนักศึกษา 
น ามาเป็นโจทย์ให้นักศึกษาแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้ได้แนวทางการพัฒนา
องค์กร หรือหน่วยงานเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถบูรณการต่อยอด
ต่อไปในอนาคตได้ 

 
 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
      2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

  มีการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรมที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติตนที่ดีในการเรียนรู้  ในการค้นคว้า 
งานวิจัย และการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต 
  นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท นักศึกษาต้องมีคุณธรรม  จริยธรรมเพ่ือให้
สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา
จึงมีการสอดแทรกเรื่องท่ีเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

   2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
           (1)  มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต  
    (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
    (3)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(4)  เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบวิชาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กร และ
สังคม 

    (5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 
   2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
          (1)  สอดแทรกเนื้อหาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาต่าง ๆ 
    (2)  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์   
    (3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
    2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

(1)  พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน  
(2)  พฤติกรรมการส่งงาน การสอบประเมินจากการส่งงาน ตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและพฤติกรรมในการสอบ    
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(3) พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินจากการมีวินัย และพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม  

 
  2.2 ด้านความรู้ 
   2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของวิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบสถาปัตยกรรม ตลอดจนมีความรู้ในการใช้ทฤษฎีเพ่ือท างาน เพ่ือใช้ประกอบ
อาชีพและช่วยพัฒนาขีดความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่ง
ต่อไปนี้ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจหลักการ  และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 

    (2)  มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพที่เก่ียวเนื่อง  และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(3)  สามารถน าหลักการ  ทฤษฎี  และความรู้อ่ืน ๆ  เข้ามาสร้างแนวทาง  และแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

    (4)  ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้อื่นในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
   2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลักการ ทฤษฎี  และการประยุกต์เพ่ือการ
ปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมจริง  โดยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานนอกสถานที่  หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องกลยุทธ์
ที่ใช้ประกอบด้วย 

    (1)  การบรรยาย 
    (2)  การฝึกปฏิบัติ 
    (3)  การสัมมนา 
    (4)  การท าแบบฝึกหัด 
    (5)  การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          (1)  การทดสอบย่อย   
    (2)  การสอบกลางภาค 
    (3)  การสอบปลายภาค 
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    (4)  การสอบภาคปฏิบัติ 
    (5)  การน าเสนอผลงาน 
    (6)  การเขียนรายงาน 
      
  2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเอง และประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองเมื่อจบการศึกษาแล้ว 
ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม  จริยธรรม  และความรู้ใน
สาขาวิชา  โดยเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจสามารถวิเคราะห์ที่มาและสาเหตุของปัญหาตลอดจนวิธีการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง พัฒนาข้อสรุปข้อเสนอแนะที่ขยายองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่มีอยู่
เดิม  นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา  ดังนี้ 

(1)  สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง  และท าความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล  โดยบูรณา
การความรู้ในหลาย ๆ ด้าน  และสังเคราะห์แนวคิดเพ่ือวางแผน  และหรือสร้างสรรค์
ตามกระบวนการท างาน 
(2)  สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ประกอบด้วยจินตนาการ  แก้ไขปัญหาโดยการน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ   

    (3)  มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ 
    (4)  มีกระบวนการทางความคิดและการท างานอย่างเป็นระบบ 
   2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

        ใช้กลยุทธ์การสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นการพัฒนาทักษะทางปัญญาที่ประยุกต์ใช้
หลักการและทฤษฎี โดยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะและเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ  และจัดให้มีการเรียนรู้ในรายวิชาปฏิบัติการ และเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่   หรือเชิญผู้ เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง กลยุทธ์ที่ ใช้
ประกอบด้วย 

    (1)  การอภิปรายกลุ่ม 
    (2)  การท าโครงงาน 
    (3)  การฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
    (4)  การฝึกปฏิบัติ 
    (5)  การเรียนรู้และจากการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
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   2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติการของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ทั้งนี้เกณฑ์
ประเมินผลเป็นไปตามการก าหนดของผู้รับผิดชอบรายวิชา  กลยุทธ์การประเมินประกอบด้วย 

    (1)  การมีส่วนร่วมในการอภิปราย  
    (2)  การประเมินโครงการ 
    (3)  ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
    (4)  พฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 
    (5)  การสอบ 
       
  2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          (1)  มีภาวะการเป็นผู้น า  หรือผู้ตามที่ดี  รู้จักการท างานร่วมกันกับผู้อื่น  สามารถ 
    ล าดับความส าคัญ  และแก้ไขข้อขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    (2)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 

(3) มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และองค์กรได้อย่างถูกต้อง  และมี
ประสิทธิภาพ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

          (1)  การท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 
    (2)  การมอบหมายงานเป็นกลุ่ม 
    (3)  การมอบหมายงานเป็นรายบุคคล 
    (4)  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 

                (1)  การแสดงออกในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
    (2)  พฤติกรรมในการท างานเป็นทีม 
    (3)  การน าเสนอผลงาน 
    (4)  ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
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        2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
 สารสนเทศ 

  ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและเทคโนโลยี เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นของ
นักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบสถาปัตยกรรม ทั้งการเรียน และการประกอบอาชีพ ดังนั้นนักศึกษา
จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติครอบคลุม ในประเด็นต่อไปนี้ 

(1)  มีทักษะทางการสื่อสาร  สามารถถ่ายทอดความรู้ และน าเสนอผลงาน ทั้งการพูด 
การเขียนและการใช้สื่ออ่ืน ๆ  ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
(2)  สามารถน าการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพ
อย่างเหมาะสม 
(3)  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจ าเป็น 

    (4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
 
    2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          (1)  การมอบหมายให้สืบค้น จัดการ และน าเสนอข้อมูล 
    (2)  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
   2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  
 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          (1)  การน าเสนอผลงาน 
    (2)  การเขียนรายงาน 
 

        2.6 ทักษะด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
  นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  และมีความสามารถด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  ที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในประเด็นต่อไปนี้   

   2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
        นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  และมีความสามารถด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  ที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในประเด็นต่อไปนี้  

(1)  มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับสุนทรียศาสตร์  ศิลปะและ
การออกแบบ 
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(2)  สามารถประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีในการปฏิบัติการ  การค้นคว้าวิจัย  และ
การประกอบวิชาชีพ 

   2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
          (1)  การปฏิบัติการด้านสื่อผสมโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
    (2)  การศึกษาค้นคว้าและวิจัย 
   2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
          (1)   ผลงานการปฏิบัติการ    
    (2)   ผลงานการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 
         
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                (1)  มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต  
  (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
  (3)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  (4)  เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบวิชาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กร และสังคม 
  (5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 
 

 2. ด้านความรู้ 
                (1)  มีความรู้และความเข้าใจหลักการ  และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน
งานออกแบบสถาปัตยกรรม 
  (2)  มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพที่เก่ียวเนื่อง และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(3)  สามารถน าหลักการ  ทฤษฎี  และความรู้อ่ืน ๆ  เข้ามาสร้างแนวทาง  และแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
  (4)  ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้อื่นในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง  และท าความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล  โดยบูรณาการความรู้ใน

หลายๆ ด้าน  และสังเคราะห์แนวคิดเพ่ือวางแผน  และหรือสร้างสรรค์ตามกระบวนการท างาน 
(2)  สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ประกอบด้วยจินตนาการ  แก้ไขปัญหาโดยการน าเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาใช้ในงานออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ   
  (3)  มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ 
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  (4)  มีกระบวนการทางความคิดและการท างานอย่างเป็นระบบ 
 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีภาวะการเป็นผู้น า  หรือผู้ตามที่ดี  รู้จักการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน  สามารถล าดับความส าคัญ  

และแก้ไขข้อขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  (2)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 

(3)  มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และองค์กรได้อย่างถูกต้อง  และมี
ประสิทธิภาพ 

 

 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  มีทักษะทางการสื่อสาร  สามารถถ่ายทอดความรู้ และน าเสนอผลงาน ทั้งการพูด การเขียนและ

การใช้สื่ออ่ืน ๆ  ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
  (2)  สามารถน าการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

(3)  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จ าเป็น 
  (4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
 6. ทักษะด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
  (1)  มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์  ศิลปะและการออกแบบ 

(2)  สามารถประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีในการปฏิบัติการ  การค้นคว้าวิจัย  และการประกอบ
วิชาชีพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะ
ด้านศิลปะ
และการ
สร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 

263 500  วิธีวิจัย                       

263 501  พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ในงาน   
              ออกแบบสถาปัตยกรรมและ  
              วิศวกรรม 

                    

263 511  พื้นฐานภาษาโปรแกรมเพื่องาน 
              ออกแบบก่อสร้าง 

                     

263 512  คอมพิวเตอร์กราฟิกในงาน 
             ออกแบบสถาปัตยกรรม 

                    

263 513  พื้นฐานระบบเครือข่าย   
              คอมพิวเตอร์และคลาวด์  
              เทคโนโลย ี

                     

263 514  ระบบฐานข้อมูลและมาตรฐาน 
             ข้อมูลในงานออกแบบ 
             สถาปัตยกรรม 

                      

263 515  การประยุกต์ภาษาโปรแกรม 
             ส าหรับงานออกแบบ 
             สถาปัตยกรรม 

                      

263 516  สัมมนาทางด้านเทคโนโลย ี                      
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             คอมพิวเตอร์  
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

 
รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะ
ด้านศิลปะ
และการ
สร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 

263 517  การประสานงานและจดัการ
ข้อมูลแบบจ าลองสารสนเทศ
อาคาร 

                    

263 520  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12  หน่วยกิต                      

263 521  การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า  6  หน่วยก ิ                     

263 530  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์
              โดยใช้เทคโนโลยเีว็บ 3(2-                       

263 531  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
             กราฟิก 

                     

263 532  ระบบมัลติมเีดียเพื่อการน าเสนอ 
             งาน                     

263 533  ระบบเสมือนจริงในงาน 
             ออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

                     

263 534  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบแบบพาราเมตริก 3(3-0-6)                      
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263 535  การใช้คอมพิวเตอร์ในการ 
              จ าลองสถานการณ ์ 3(3-0-6)                       
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หมายถึงกระบวนการหาหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนว่า 
นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจได้จากผลการประเมิน
ข้อสอบว่าครอบคลุม มาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความจริง การให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้ส าเร็จ
การศึกษา การประสบความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้ด าเนินการ
ดังนี้ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา        
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการ

ออกแบบทางสถาปัตยกรรม เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา   

(1)  การทวนสอบระดับรายวิชา ให้ประเมินและวัดผลการศึกษาของนักศึกษาตามลักษณะเฉพาะ
ของรายวิชา ในทุกรายวิชาได้จัดท าการประเมินผลการสอนของอาจารย์จากนักศึกษา และน าผล
การประเมินดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป   

ก าหนดระยะเวลาและกรอบในการท าวิทยานิพนธ์อย่างชัดเจน ประเมินผลความก้าวหน้า
โดยคณะกรรมการที่ตั้งข้ึนทั้งจากภายในและภายนอก โดยความควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา  
(2)  การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี  และจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก 5 ปี 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา    
 ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
และมีการติดตามสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และน าผลการทวนสอบที่ได้มาปรับปรุงการเรียน
การสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร โดยอาจด าเนินการดังนี้   
  (1)  การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ  

ระยะเวลาในการหางานท า  ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถและความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบอาชีพ 
(2)  การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความ
พึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

  (3)  การประเมินต าแหน่ง และ / หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
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(4)  การประเมินจากบัณฑิตที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น ในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
(5)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา  
(6)  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนสิทธิบัตร จ านวนรางวัลทางสังคมและ
วิชาชีพ 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 
และ/ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1)  มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา 
หลักสูตร บทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
(2)  สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการแนะน าทักษะการสอน การประเมินผล ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ 
(3)  สนับสนุนเงินทุนส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในสาขาท่ีตนช านาญ 

 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

(1)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
(2)  เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้ทันสมัย 
(3)  ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง 
(4)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการท าวิจัยเทคนิคการเรียนการสอนและการวิจัยชั้นเรียน 
(5)  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
(1)  ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

 (3)  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ และขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
 (4)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 (5)  สนับสนุนงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
 (6)  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ  
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ เป็นผู้ก ากับดูแล ให้
ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ ให้มีจ านวน คุณสมบัติ และภาระหน้าที่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง ซึ่งเป็นการก ากับให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน และแต่งตั้งคณะท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร เพื่อติดตาม รวบรวมข้อมูล และจัดท ารายงานการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา ส าหรับใช้
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. หรือระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแบบ
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย และ สกอ. รับรอง นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดย 
คณะกรรมการภายนอก เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ไม่เกินทุก 5 ปีการศึกษา ภายใต้การก ากับดูแล
ของคณะวิชาฯ และมหาวิทยาลัย 
 

2.  บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรฯ ก ากับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรฯ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยหลักสูตรฯ ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งครอบคลุมผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 นอกจากนี้แล้ว เพ่ือให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตตาม
สาขาวิชาชีพ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรจึงครอบคลุมผลการเรียนรู้ด้านที่ 6) ทักษะด้านศิลปะ
และการสร้างสรรค์ 
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 หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว เป็นประจ าทุกปีการศึกษาโดย
ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และแบบส ารวจความก้าวหน้าทางอาชีพการงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรไปแล้ว 1 ปีการศึกษา 
 
 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ และวิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มีความ
น่าเชื่อถือ นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาต้องสามารถประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถใน
การใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน ามาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยหลักสูตรฯ ก าหนด
เป้าหมายการผลิตผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และ
หลักสูตรฯ ได้กระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ใน
รูปแบบต่างๆ ตามเกณฑ์ของ สกอ. ซึ่งกระบวนการกลั่นกรองเพ่ือขอรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ หรือการ
เผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะอ่ืน ถือเป็นกลไกการควบคุมคุณภาพของผลงานไปในตัว 
 

3.  นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 หลักสูตรฯ ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ  โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกให้มีความโปร่งใส 
ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร และใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่น่าเชื่อถือ 
เพ่ือให้สามารถคัดเลือกผู้เข้าศึกษาที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรฯ ก าหนด 
 หลักสูตรฯ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาและ
ประเมินความพร้อมของนักศึกษาและด าเนินการตามกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือข้อจ ากัดของ
นักศึกษาแรกเข้า ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.2 หมวดที่ 3) และหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะวิชาฯ จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือแนะน าแผนการศึกษา ชี้แจงกฎระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี
การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเพ่ือให้ค าปรึกษาในการเลือกแผนการศึกษาและรายวิชาที่เหมาะสมกับพ้ืน
ความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาที่แตกต่างกัน  

ส าหรับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิไม่ตรงที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินการหลักสูตรฯ ก่อน 

ส่วนนักศึกษาที่ขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสอบ หรือสอบไม่ผ่านภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการ
ด าเนินการหลักสูตร มีการแนะน าและส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาท้ังการอ่าน การสรุป ท าความเข้าใจ
และการน าเสนอข้อมูลภาษาอังกฤษ นอกจากนี้  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอื่น หรือ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย 
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 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะการเพ่ิมพูนทักษะในการวิจัย ซึ่งมี
ความส าคัญส าหรับการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นกลไกในการก ากับดูแลการให้ค าปรึกษาทางทั้งทาง
วิชาการและการวิจัย มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าชั้นปี และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยของนักศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีการควบคุมจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมีการติดตามความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
 
 หลักสูตรฯ มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียน เช่น การฝึกปฏิบัติ สัมมนา
ร่วมกับอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จ าลอง และกิจกรรมนอกห้องเรียน
ผ่านประสบการณจ์ริง 
 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีกลไกการรายงานผลที่เกิดกับนักศึกษา โดยรายงานอัตรารับนักศึกษา อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ในที่ประชุมหลักสูตรทุกภาคการศึกษา และรายงานความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษา และความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ในการสัมมนาหลักสูตรซึ่งมีอาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าเข้าร่วม เป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือน า
ผลที่ได้มาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการด้านต่างๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ตามแผนการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ  
 

4.  อาจารย ์
    4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 คณะวิชาฯ ภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ ร่วมกันวางแผนอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรและก าหนดภาระ
งานที่เหมาะสม เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีการ
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตรงตามความต้องการ
ของหลักสูตร มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการวางแผนและจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณ และ
ทรัพยากรอ่ืนๆ ตลอดจนก ากับดูแลการด าเนินโครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งด้านการเรียนการ
สอน  ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ 
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 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 หลักสูตรฯ ติดตามและวางแผนด าเนินการให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มีการ
ประชุมเพ่ือก าหนดเป้าหมายการผลิตผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ และการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยหลักสูตรฯ สนับสนุนให้อาจารย์มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เปิดสอนโดยการเข้าร่วมอบรมที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์รุ่น
ใหม่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีกลไกการจัดสรรทุนในระดับคณะวิชาฯ และภาควิชาฯ เพ่ือ
ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 

  
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการประเมินจาก

ทั้งผู้เรียนและผู้สอน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และทุกรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปีการศึกษา จะมีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรและคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งในสายวิชาการและวิชาชีพ ท าหน้าที่พิจารณารายละเอียดและเนื้อหาสาระ
ของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ในสาขาวิชา 

ในการออกแบบหลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และออกแบบหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีผล
การเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น การก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรเน้นการสร้างองค์ความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติของผู้เรียน ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรฯ มีการก าหนดผู้สอนโดยที่ประชุมหลักสูตร ท าการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่มี

ความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในหัวข้อที่สอน และมีการพิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
วิชาชีพมาร่วมสอนเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิชาชีพและเพ่ิมพูนทักษะที่ตรงต่อความ
ต้องการของตลาดและสังคม 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และ
วิธีการจัดการเรียนการสอนของทุกรายวิชา ในที่ประชุมหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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หลักสูตรฯ มีกลไกในการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับหัวข้อวิจัยของ
นักศึกษา มีกลไกในการก ากับติดตามการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะการวิจัยและส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.3 การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรฯ พิจารณาการจัดท า มคอ.3 ของทุกรายวิชา เพ่ือก ากับวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
ที่ก าหนดไว้ในแผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตาม มคอ.2  

หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการน าวิธีการประเมินผู้เรียนไปใช้ในระดับรายวิชา จาก มคอ.5 และมีการ
ตรวจสอบวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่เปิดสอน และทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร จาก มคอ.7 และน าผลมาพิจารณาในที่ประชุมหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
วิธีการประเมินผู้เรียนในปีการศึกษาถัดไป 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการประเมินผลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 และหลักสูตรฯ ประเมินมาตรฐานการด าเนินงานจาก
จ านวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ภาควิชาฯ คณะวิชาฯ และมหาวิทยาลัย มีระบบกลไกการส ารวจความพร้อมและความเพียงพอของสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีส่วนร่วมผ่านการประชุมหลักสูตร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และเสนอรายการความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาผ่านภาควิชาฯ เพ่ือแจ้งให้
คณะวิชาฯ และ/หรือ มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้อ่ืนๆ ตามความจ าเป็น ตลอดจนการพัฒนาระบบทะเบียน สถิติการใช้งาน และการจัดการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
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 นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะวิชาฯ และหลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถามกลางที่ส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้จัดท า เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพอเพียงและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2560 

ปี2561 ปี  
2562 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 



มคอ. 2   

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

 

50 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 
 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก

จ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  ผลงานที่ได้รับมอบหมาย
และการสอบ 
 1.1.2 ประเมินการสอนจากเอกสารการประเมินที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษา 
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
 1.2.2 ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับปรุงต่อไป 

1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน   เพื่อน ามาวางแผน
พัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 
   
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 ก าหนดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องต่อความต้องการของประเทศอยู่ตลอดเวลา โดยประเมินจากกลุ่มตัวอย่างต่อไปนี้ 
 2.1 นักศึกษาและมหาบัณฑิต 
 ด าเนินการส ารวจเก็บข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี  รวมถึงผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ผ่านมาในหลกัสูตรดังกล่าว 
 2.2 ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
 ติดตามประสิทธิผลการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือ
ผู้บังคับบัญชาโดย แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ 
 2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ด าเนินการให้มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสายวิชาการและวิชาชีพในการร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประชุมของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
เป็นประจ า และมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือที่มีกา ร
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร อย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี  
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
 อาจารย์ผู้สอนน าผลจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) มาประชุมและพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตร เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และน าผลจากเอกสารการ
ประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษา และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียนไปปรับปรุง 
 4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งหลักสูตรด าเนินการทบทวน ทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหลักสูตร มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1)  รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูล จากการประเมินของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษาและบัณฑิต ผู้ใช้
บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการ
ปรับปรุง 
 (3)  จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

(4)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
(5)  หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณา

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2550 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
1.ชื่อ-นามสกุล 
 นายฐิติพัฒน์    ประทานทรัพย์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 สถ.ม.   (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2527) 
 สถ.บ.   มหาวิทยาลัยศิลปากร (2524) 
 

สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์. (2560) “การบริหารอาคารในยุค digital” หน้าจั่ว ว่าด้วย
สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , ฉบับที่ 32 (มกราคม-
ธันวาคม 2560) (TCI กลุ่มท่ี 2) : F72-81 

ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์, ธารา จ าเนียรด ารงการ, ขวัญชัย โรจนกนันท์ และวิเชษฏ์ สุวิ
สิทฐ์. (2560). "มาตรฐานรหัสข้อมูลในระบบ BIM (Building Information 
Modeling)" ห น้ า จั่ ว  ว่ า ด้ ว ย ส ถ าปั ต ย ก รรม  ก า รอ อ ก แ บ บ  แ ล ะ
สภาพแวดล้อม, 32 (มกราคม-ธันวาคม 2560) (TCI กลุ่มท่ี 2) : F83-92 

   Proceedings  
ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ และธารา จ าเนียรด ารงการ. (2558). “พ้ืนฐานความรู้ด้าน 

BIM ที่พึงประสงค์ส าหรับส านักงานออกแบบ” ใน เอกสารสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” ประจ าปี พ.ศ.2558, วันที่ 



มคอ. 2   

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

 

71 

2 กรกฎาคม 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: 375-386. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  30  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 262 114 การออกแบบและการก่อสร้างสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 2 
 263 109 การก่อสร้างอาคาร 4 
 263 110 อุปกรณ์อาคาร  
 263 112 การก่อสร้างอาคารสาธารณะ 
 263 208 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 2 
 263 209 การศึกษารายบุคคลด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตกรรม 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 263 515 การประยุกต์ภาษาโปรแกรมส าหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 
 263 516 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 263 517 การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในส านักงานออกแบบ 
 263 531 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 263 532 ระบบมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนองาน 
 263 535 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองสถานการณ์ 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ฐิติพัฒน์    ประทานทรัพย์) 
วันที่...11....เดือน...ตุลาคม......พ.ศ..2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2.ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวปรีชญา   มหัทธนทวี 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Building Performance and Diagnostics) Carnegie Mellon University, USA (2003) 
 ผ.ม.   (การวางแผนภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538) 
 สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533) 
 

สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ดรุณี มงคลสวัสดิ์, ปรีชญา มหัทธนทวี, ทยากร จารุชัยมนตรี และนนท์ คุณค้ าชู. (2559). 
โครงการการศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยและสภาวะสบาย
ของผู้ใช้อาคารก่อนและหลังการเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิดภาคการศึกษาในประเทศไทย
ให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน. กรุงเทพฯ, (สนับสนุนทุนวิจัยโดยส านักบริหาร
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) 163 หน้า. 

ปรีชญา มหัทธนทวี และทยากร จารุชัยมนตรี. (2559). การศึกษาเปรียบเทียบสภาพความชื้น 
และการใช้พลังงานของอาคารปรับอากาศที่ใช้ผนังภายนอกแบบต่างๆ โดยการจ าลอง
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร) 147 
หน้า. 
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  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ปรีชญา มหัทธนทวี และทยากร จารุชัยมนตรี. (2558). “วิธีการจ าลองสภาพ
ความชื้นของวัสดุกรอบอาคารในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับจ าลอง.” 
ใน หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 
ฉบับที่ 29 (มกราคม-ธันวาคม 2558): หน้า 335-352. (TCI กลุ่มท่ี 2) 

ปรีชญา มหัทธนทวี และทยากร จารุชัยมนตรี. (2557). “การพัฒนาโปรแกรมเสริม
ใน Google SketchUp เพ่ือแสดงภาพของอุปกรณ์บังแดด ประกอบการ
ค านวณค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน” ใน หน้า
จั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , ฉบับที่ 28 
(กันยายน 2556-สิงหาคม 2557): หน้า 421-435. (TCI กลุ่มท่ี 2) 

   Proceeding 
Mahattanatawe P. and Charuchaimontri T. (2015). “Investigation of 

energy consumption in office building using thermal and 
hygrothermal simulation models.” In Association Proceeding of 
BS2015: 14th Conference of International Building Performance 
Simulation, 7-9 December 2015, Hyderabad, India: 587-594. 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  24  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 263 107 การก่อสร้างอาคาร 3 
 263 109 การก่อสร้างอาคาร 4 
 263 110 อุปกรณ์อาคาร  
 263 112 การก่อสร้างอาคารสาธารณะ 
 263 204 การศึกษารายบุคคลในงานเทคโนโลยีอาคาร 
 263 205 การประมาณราคา 
 263 208 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 2 
 263 211 การวินิจฉัยสภาพอาคาร 
 263 212 การออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรับภัยพิบัติ 
 263 213 อุโฆษวิทยาสถาปัตยกรรม 
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 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 416 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน 
 263 414 สัมมนาการจักการโครงการก่อสร้าง 

263 431 คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง 
 263 434 การจัดการระบบอาคารแบบบูรณาการ 
 263 435 การจัดการพลังงานและสภาพแวดล้อมส าหรับอาคาร 
 263 436 หลักการบริหารทรัพยากรอาคาร 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชญา   มหัทธนทวี) 
วันที่...11....เดือน...ตุลาคม......พ.ศ..2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
3.ชื่อ-นามสกุล 
 นายขวัญชัย   โรจนกนันท์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D.   (Architecture) Texas A&M University, USA (2005) 
 M.Sc.   (Construction Management) University of Washington, USA (2000) 
 สถ.บ.   มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537) 
 

สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์, ธารา จ าเนียรด ารงการ, ขวัญชัย โรจนกนันท์ และ 
 วิเชษฏ์ สุวิสิทฐ์. (2560). "มาตรฐานรหัสข้อมูลในระบบ BIM (Building 

Information Modeling)"  หน้ าจั่ ว  ว่าด้ วยสถาปั ตยกรรม การ
ออกแบบ และสภาพแวดล้อม, ฉบับที่ 32 (มกราคม-ธันวาคม 2560). 
(TCI กลุ่มท่ี 2) : F83-92. 

วิเชษฎ์  สุวิสิทฐ์ , ขวัญชัย โรจนกนันท์  และพิบูลย์  จินาวัฒน์ . (2560). 
"แนวความคิดในการออกแบบและก่อสร้างกุฏิวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์"  
หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 
ฉบับท่ี 32 (มกราคม-ธันวาคม 2560). (TCI กลุ่มท่ี 2) : C51-70. 

   Proceedings  
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ขวัญชัย โรจนกนันท์  และวิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์ . (2558). “การออกแบบบ้าน
ผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น.” ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” ประจ าปี พ.ศ.2558, วันที่ 
2 กรกฎาคม 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: 378-406. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  20  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 262 114 การออกแบบและการก่อสร้างสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 2 
 263 104 การก่อสร้างอาคาร 1 
 263 107 การก่อสร้างอาคาร 3 
 263 109 การก่อสร้างอาคาร 4 
 263 110 อุปกรณ์อาคาร 
 263 112 การก่อสร้างอาคารสาธารณะ 
 263 202 การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม 
 263 205 การประมาณราคา 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 263 401 พ้ืนฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
 263 411 การจัดการต้นทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 
 263 413 การบริหารจัดการเอกสารก่อสร้าง 
 263 414 สัมมนาการจักการโครงการก่อสร้าง 
 263 433 การเงินและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
 263 437 เทคนิคการฟ้ืนฟูและบูรณะอาคาร 
 
 

 
 
 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญชัย   โรจนกนันท์) 
       วันที่...11....เดือน...ตุลาคม......พ.ศ..2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
4.ชื่อ-นามสกุล 
 นายวิเชษฎ์   สวุิสิทฐ์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 สถ.ม.   (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2545) 
 สถ.บ.   (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2535) 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย,์ ธารา จ าเนียรด ารงการ, ขวัญชัย โรจนกนันท์ และ 
 วิเชษฏ์  สุวิสิทฐ์ . (2560). "มาตรฐานรหัสข้อมูลในระบบ BIM (Building 

Information Modeling)" หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และ
สภาพแวดล้อม, 32 (มกราคม-ธันวาคม 2560). (TCI กลุ่มท่ี 2) : F83-92. 

วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์, ขวัญชัย โรจนกนันท์ และพิบูลย์ จินาวัฒน์. (2560). "แนวความคิดใน
การออกแบบและก่อสร้างกุฏิวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์"  หน้าจั่ว ว่าด้วย
สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 32 (มกราคม-ธันวาคม 
2560). (TCI กลุ่มท่ี 2) : C51-70. 

   Proceedings  
ขวัญชัย โรจนกนันท์ และวิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์. (2558). “การออกแบบบ้านผู้ประสบภัยที่มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น.” ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“สถาปัตย์กระบวนทัศน์” ประจ าปี พ.ศ.2558, วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ 
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คณ ะสถาปั ตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลั ยศิลปากร. กรุ งเทพฯ: คณ ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: 378-406. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  13  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 
 263 104 การก่อสร้างอาคาร 1 
 263 106 การก่อสร้างอาคาร 2 
 263 107 การก่อสร้างอาคาร 3 
 263 109 การก่อสร้างอาคาร 4 
 263 112 การก่อสร้างอาคารสาธารณะ 
 263 205 การประมาณราคา 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 263 401 พ้ืนฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
 263 412 การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 
 263 414 สัมมนาการจักการโครงการก่อสร้าง 
 263 433 การเงินและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
 263 437 เทคนิคการฟ้ืนฟูและบูรณะอาคาร 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์วิเชษฎ์   สวุิสิทฐ์) 
วันที่...11....เดือน...ตุลาคม.....พ.ศ..2560... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

5.ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวดรุณี   มงคลสวัสดิ์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D.   (Facility and Environment Management) University College London, UK (2013) 
 M.Sc.   (Facility and Environment Management) University College London, UK (2005) 
 สถ.ม.   (สถาปัตยกรรมเขตร้อน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2545) 
 สถ.บ.   (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
 

สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ดรุณี มงคลสวัสดิ์, ปรีชญา มหัทธนทวี, ทยากร จารุชัยมนตรี และนนท์ คุณค้ าชู. (2559). 
“โครงการการศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยและสภาวะสบาย
ของผู้ใช้อาคารก่อนและหลังการเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิดภาคการศึกษาในประเทศไทย
ให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน.” กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา). 163 หน้า 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
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ณัฐกานต์ สุรพงษ์พิทักษ์ , ดรุณี มงคลสวัสดิ์  และนนท์ คุณค้ าชู. (2560 ). "การ
สื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในไซต์ก่อสร้าง"  หน้าจั่ว ว่าด้วย
สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, 32 (มกราคม-ธันวาคม 
2560): F19-F40. (TCI กลุ่มท่ี 2) 

Mongkolsawat D., Marmot A. and Ucci M. (2014). "A comparison of 
perceived learning performance of Thai university students in 
fan-assisted naturally ventilated and air-conditioned 
classrooms." Intelligent Buildings International Vol. 6, 2 
(March 2014): 93-111. (Scopus) 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  14  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 262 112 การออกแบบและการก่อสร้างสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 1 
 263 101 วัสดุและการก่อสร้าง 1 
 263 103 วัสดุและการก่อสร้าง 2 
 263 104 การก่อสร้างอาคาร 1 
 263 107 การก่อสร้างอาคาร 3 
 263 211 การวินิจฉัยสภาพอาคาร 
 263 212 การออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรับภัยพิบัติ 
 263 213 อุโฆษวิทยาสถาปัตยกรรม 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 263 414 สัมมนาการจักการโครงการก่อสร้าง 
 263 434 การจัดการระบบอาคารแบบบูรณาการ 
 263 435 การจัดการพลังงานและสภาพแวดล้อมส าหรับอาคาร 
 263 436 หลักการบริหารทรัพยากรอาคาร 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรณุี   มงคลสวัสดิ์) 
วันที่...11....เดือน...ตุลาคม.....พ.ศ..2560... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
6.ชื่อ-นามสกุล 
 นายนนท์   คุณค้ าชู 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D.   (Building Construction) Georgia Institute of Technology, USA (2007) 
 M.Sc.   (Construction Management) University of Washington, USA (2000) 
 สถ.บ.   (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 
 Cert.   (Integrated Facility Management) Georgia Institute of Technology, USA (2007) 
 

สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ดรุณี มงคลสวัสดิ์, ปรีชญา มหัทธนทวี, ทยากร จารุชัยมนตรี และนนท์ คุณค้ าชู. (2559). 
“โครงการการศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยและสภาวะสบาย
ของผู้ใช้อาคารก่อนและหลังการเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิดภาคการศึกษาในประเทศไทย
ให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน.” กรุงเทพฯ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) 147 หน้า. 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
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ณัฐกานต์ สุรพงษ์พิทักษ์, ดรุณี มงคลสวัสดิ์ และนนท์ คุณค้ าชู. (2560). "การ
สื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในไซต์ก่อสร้าง" หน้าจั่ว ว่าด้วย
สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 32 (มกราคม-
ธันวาคม 2560): F19-F40. (TCI กลุ่มท่ี 2) 

ศศธร บริสุทธิ์นฤดม และนนท์ คุณค้ าชู. (2558). “คุณลักษณะของผู้ควบคุม
งานด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงานก่อสร้าง.” Veridian E-Journal 
ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  8, 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2558): 2893-2905. (TCI กลุ่มท่ี 1) 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  14  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 263 101 วัสดุและการก่อสร้าง 1 
 263 103 วัสดุและการก่อสร้าง 2 
 263 202 การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม 
 263 204 การศึกษารายบุคคลในงานเทคโนโลยีอาคาร 
 263 206 การบริหารงานก่อสร้าง 
 265 101 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสถาปัตยกรรม 1 
 265 202 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสถาปัตยกรรม 2 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 263 401 พ้ืนฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
 263 402 ภาษาอังกฤษทางเทคนิคส าหรับการบริหารโครงการก่อสร้าง 
 263 410 การจัดการโครงการก่อสร้าง 
 263 414 สัมมนาการจักการโครงการก่อสร้าง 
 263 431 คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง 
 263 436 หลักการบริหารทรัพยากรอาคาร 
 263 439 ระบบสารสนเทศในการจัดการโครงการก่อสร้าง 

 
ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 

(อาจารย์ ดร. นนท์   คุณค้ าชู) 
วันที่...11....เดือน...ตุลาคม.....พ.ศ..2560... 
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ภาคผนวก ค 
 ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา  กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง  และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิต 
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 ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา  กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง  และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 

 

ปีการศึกษารับเข้า จ านวนรับตามแผน 
จ านวนนักศึกษาที ่

เข้าศึกษาจริง   
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ในระยะ 5 ปี 
2556 20 7 7 

2557 20 1 - 

2558 20 3 - 

2559 20 4 - 

2560 20 10 - 
 รวม 25 7 

 
 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิต ที่มีต่อหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 จากการสอบถาม และสัมภาษณ์นักศึกษาและบัณฑิตในหลักสูตร เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อหลักสูตร  
1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  

 ผู้ตอบแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษา 81.82% และจบการศึกษาแล้ว 18.18% เป็น     
 นักศึกษาแผน ก. จ านวน 45.45% แผน ข. 54.55% เป็นนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานปริญญาตรี ตามกลุ่มเป้าหมาย  
 หลัก (สถาปัตย์ฯ, วิศวะ, มัฑณศิลป์) 81.82% และกลุ่มเป้าหมายรอง 18.18% (วิทยาศาสตร์, ศิลปะศาสตร์)  
 ส่วนมากผู้มาเรียนจะท างานเกิน 5 ปี (63.64%, 1-5 ปี 36.36%) 

2. การประเมินเนื้อหาของหลักสูตร 
 สอบถามทางด้านภาพรวมของหลักสูตรในด้านเนื้อหา (1 – น้อยที่สุด  5 – มากที่สุด) 

2.1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.30 ประเด็นน่าสนใจคือ กรณีของความเป็น
เอกลักษณ์ของวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบัน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่ยังคงเปิดสอนอยู่ และมีความแตกต่าง
จากหลักสูตรอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาโปรแกรมทางด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง  

 
 

 



มคอ. 2   

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

 

85 

ภาษาท่ีใช้มีความชัดเจน 4.18 
มุ่งพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 4.27 
สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามคุณลักษณะที่ก าหนด 4.18 
มีความเป็นเอกลักษณ์ของวิชาชีพ 4.55 

2.2.  โครงสร้างของหลักสูตร 
2.2.1. ความเหมาะสมของหลักสูตรแผน ก.  ค่าเฉลี่ย 3.24 
วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 3.36 
วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 3.27 
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 3.09 

 

2.2.2.ความเหมาะสมของหลักสูตรแผน ข. ค่าเฉลี่ย 3.82 
วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 3.82 
วิชาเลือก 18 หน่วยกิต 3.82 
วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 3.82 

2.3. เนื้อหาสาระของหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.38 
จากแบบสอบถาม มีข้อสังเกตในเรื่องของ รายวิชาเลือกที่หลากหลาย ซึ่งเกณฑ์อยู่ที่ 3.73 เนื่องจาก
หลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาน้อย การจัดการเรียนการสอนในส่วนของรายวิชาเลือก จึงคัดเลือกจากเนื้อหา
ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนรายวิชาหลัก และการน าไปประกอบการท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  
ท าให้นักศึกษามีทางเลือกน้อยกว่าที่ควรเป็น 

 

เนื้อหาวิชาสอดคล้องวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.45 
เนื้อหาวิชามีความทันสมัย 4.82 
เนื้อหาวิชามีความน่าสนใจ 4.82 
ค าอธิบายรายวิชามีความเหมาะสม ชัดเจน 4.09 
มีรายวิชาเลือกหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน 3.73 

3. การประเมินรายวิชาด้านเนื้อหาและการประยุกต์ใช้ 
รายวิชาพ้ืนฐานระบบเครือข่ายมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่ารายวิชาอ่ืน เนื่องจากอาจมีสาเหตุจากเนื้อหาที่มีความห่างไกล
จากพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองไม่สมบูรณ์ จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมในส่วนของ
อุปกรณ์มากยิ่งข้ึน 
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  วิชาหลัก ค่าเฉลี่ย 4.12 
263-511 พ้ืนฐานภาษาโปรแกรม 4.27 
263-512 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 4.18 
263-513 พ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3.73 
263-514 ระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล 4.18 
263-515 การประยุกต์ภาษโปรแกรมส าหรับงานออกแบบฯ 4.18 
263-516 สัมมนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4.18 
263-517 การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในส านักงานออกแบบ 4.36 

  

  วิชาเลือก ค่าเฉลี่ย 4.27 
263-531 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 4.18 
263-535 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองสถานการณ์ 4.36 

 

4. การประเมินวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ค่าเฉลี่ย 4.61 
1ด้านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 4.82 
ด้านการวัดผลและการประเมินของผู้เรียน 4.55 
 ด้านการให้บริการของภาควิชา 4.45 

 

5. การประเมินกระบวนการใช้หลักสูตร 
5.1. การเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 4.56 
วิธีการสอนสอดคล้องกับเนื้อหา 4.27 
กิจกรรมการเรียนเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียน 4.36 
กิจกรรมการเรียนเน้นประสบการณ์ตรง 4.64 
อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน 4.82 
อาจารย์ด าเนินการสอนครบถ้วนตามหลักสูตร 4.73 
อาจารย์ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 4.55 
นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม 4.55 
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5.2. การวัดผลและการประเมินผลการเรียน ค่าเฉลี่ย 4.33 
แจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินให้ทราบล่วงหน้า 4.45 
วิธีการวัดผลมีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพจริง 4.27 
เกณฑ์การให้คะแนนมีความยุติธรรม 4.27 

 

5.3. การบริหารจัดการหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.33 
การจัดอาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชามีความเหมาะสม 4.45 
การจัดตารางสอนมีประสิทธิภาพในการด าเนินการ 4.27 
มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนอย่างทั่วถึง 4.27 

 

5.4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 3.55 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม มีค่าที่ต่ าลง อาจมาจากสาเหตุการย้ายสถานที่เรียนมายังอาคารชั่วคราว ซึ่งมีระบบ
ทางด้าน IT เพ่ือสนับสนุนการเรียนสาขานี้ ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควร หากเป็นไปตามแผนการปรับปรุง
คณะ เมื่อกลับไปยังท่ีเดิม น่าจะช่วยให้คะแนนในหมวดนี้ดีขึ้น 

ความสมบูรณ์ของโสตทัศณูปกรณ์ 3.55 
ขนาดห้องเรียนเหมาะสม 3.64 
สภาพห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ 3.45 

 
6. ข้อคิดเห็นต่อหลักสูตร 
  มีข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงความเห็นต่อหลักสูตรจากการสัมภาษณ์ ในประเด็นต่างๆดังนี้ 

6.1. เหตุผลในการเลือกศึกษาในสาขาวิชานี้    
นักศึกษาให้ความเห็นว่าเนื้อหาหลักสูตร สามารถน าไปต่อยอดในการท างาน ช่วยในงานออกแบบ น าไป
ประยุกต์ใช้ในหลายๆด้าน สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร การพัฒนาการด้านการเขียนโปรแกรม 
เป็นแนวโน้มการพัฒนาของโลก 

6.2. แหล่งข้อมูลที่ทราบการรับสมัคร 
หลักๆจะเป็นจากทาง website และอาจารย์ที่เก่ียวข้อง 

6.3. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 
มีความเหมาะสมมาก ตามยุคสมัยที่ก าลังก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แต่การเขียนโปรแกรมอาจ
ยาก ส าหรับคนที่ไม่มีพ้ืนฐานมาก่อน 

6.4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ไม่มี lab และอุปกรณ์ประกอบที่ทันสมัย เช่น VR, Drone รายละเอียดของเนื้อหาการเรียนมีมาก แต่เวลา
ค่อนข้างจ ากัด 
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 จากข้อสรุปการสัมภาษณ์ ท าให้เห็นว่า เนื้อหาหลักสูตรน่าจะเหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีที่ เป็นอยู่ แต่จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมความหลายหลายในรายวิชา และอุปกรณ์การเรียนด้าน
เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทางสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2   

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

 

90 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบทางสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุงพ .ศ . 2560 ) มีความสอดคล้องกับการศึกษาระดับบัณ ฑิ ตศึกษาตามเกณ ฑ์ การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 โดยมีโครงสร้างของหลักสูตรเป็นแบบ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย 
โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ 
 
1.  เปรียบเทียบโครงสร้าง 
 การปรับปรุงหลักสูตร มีความเหมือน และความแตกต่างกับหลักสูตรเดิม ดังนี้ 

 
หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต จ านวน 
หน่วยกิต 
ที่แตกต่าง 

 
หมายเหตุ เกณฑ์กระทรวง 

ศึกษาธิการ 
เดิม ปรับปรุง 

แผน ก แบบ ก 2       
   วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 21 21 -   
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 3 3 -  

วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 12 12 12 -  
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 36 36 -   

แผน ข    -   
    วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 21 21 -   
    วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 9 9 -  
    การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า  3-6 6 6 -  

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 36 36 -   
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2.  เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน   

263 500  วิธีวิจัย                                                                   
             (Research Methodology) 

263 500  วิธีวิจัย                                                                   
             (Research Methodology) 

คงเดิม 

263 501  พื้นฐานระบบคอมพวิเตอร์                                            
              (Introduction to Computer System) 

263 501 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม  
            และวิศวกรรม 
            (Introduction to Computer System in Architectural  
            and Engineering Design) 

เปลี่ยนช่ือวิชา  

263 502  พื้นฐานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม            
             (Introduction to Architectural Design) 

 ยกเลิก 

หมวดวิชาบังคับ   

263 511  พื้นฐานภาษาโปรแกรม                                               
             (Introduction to Programming Languages) 

263 511  พื้นฐานภาษาโปรแกรมเพื่องานออกแบบก่อสร้าง                                                 
             (Introduction to Programming Languages in Design 
and  
             Construction) 

1.ปรับชื่อรายวิชาให้
ตรงประเด็น  
2.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

263 512  คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานออกแบบสถาปัตยกรรม                
             (Computer Graphics in Architectural Design) 

263 512  คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานออกแบบสถาปัตยกรรม                
             (Computer Graphics in Architectural Design) 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  

263 513  พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                  
             (Introduction to Computer Network) 

263 513  พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคลาวด์เทคโนโลยี                                  
             (Introduction to Computer Network and Cloud  
             Technology) 

1.ปรับชื่อรายวิชาให้
ครอบคลมุเทคโนโลย ี
2.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

263 514  ระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมลูในงาน                         
             ออกแบบสถาปัตยกรรม 
             (Database System and Data Standard in Architectural   
             Design) 

263 514  ระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมลูในงาน                         
             ออกแบบสถาปัตยกรรม 
             (Database System and Data Standard in  Architectural    
             Design) 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

263 515  การประยุกต์ภาษาโปรแกรมส าหรับงานออกแบบสถาปตัยกรรม  
             (Programming Languages Application for Computer- 
             aided Architectural Design) 

263 515  การประยุกต์ภาษาโปรแกรมส าหรับงานออกแบบสถาปตัยกรรม  
             (Programming Languages Application for Computer- 
             aided Architectural Design)  

คงเดิม 

263 516  สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                              
             (Seminar in Computer Technology) 

263 516  สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                              
             (Seminar in Computer Technology) 

คงเดิม 

263 517  การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในส านักงานออกแบบ               
             (Computer System Management in Design Firm) 
 

263 517  การประสานงานและจดัการข้อมลูแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร   
             (Building Information Modeling Coordination  
              and Management) 

1.เปลี่ยนช่ือวิชา  
2.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง 

รายวิชาเลือก     

263 530  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตโ์ดยใช้เทคโนโลยีเว็บ                  
             (Web Application Development) 

263 530  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตโ์ดยใช้เทคโนโลยีเว็บ                  
             (Web Application Development) 

คงเดิม 

263 531  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก                              
             (Computer Graphics Programming) 

263 531  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก                              
             (Computer Graphics Programming) 

คงเดิม 

263 532  ระบบมัลติมเีดียเพื่อการน าเสนองาน                                  
             (Multimedia in Design Presentation) 

263 532  ระบบมัลติมเีดียเพื่อการน าเสนองาน                                  
             (Multimedia in Design Presentation) 

คงเดิม 

263 533  ระบบเสมือนจริงในงานออกแบบสถาปัตยกรรม                    
             (Virtual Reality System in Architectural Design) 

263 533  ระบบเสมือนจริงในงานออกแบบสถาปัตยกรรม                    
             (Virtual Reality System in Architectural Design) 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

263 534  ระบบส านักงานเสมือนจริง                                            
             (Virtual Office Systems) 

263 534  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบพาราเมตริก                                
             (Parametric Design with Computer) 

1. เปลี่ยนช่ือรายวิชา
2. แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

263 535  การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองสถานการณ์                        
             (Computer Simulation) 

263 535  การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองสถานการณ์                        
             (Computer Simulation) 

คงเดิม 

263 536  เทคนิคการน าเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์และการท าโครงเรื่อง    
             (Computer Presentation and Story Board Technique) 

 ยกเลิก 

หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระ   

แผน ก แบบ ก 2   

263 520  วิทยานิพนธ ์                                    
              (Thesis) 

263 520  วิทยานิพนธ ์                                    
              (Thesis) 

คงเดิม 

แผน ข   
263 521  การค้นคว้าอิสระ                                  
             (Independent Study) 

263 521  การค้นคว้าอิสระ                                  
             (Independent Study) 

คงเดิม 
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3.  เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน   

263 500   วิธีวิจัย                                                                   
              (Research Methodology) 
              เงื่อนไข :  บังคับเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ซึ่ง
ต้องท าวิทยานิพนธ์  โดยไม่นับหน่วยกิต ให้วัดผลเป็น S หรือ U  แต่กรณมีี
พื้นความรู้หรือประสบการณ์ทางดา้นการวิจัยอาจไดร้ับการยกเว้น ทั้งนี้ให้
อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ 
               หลักและระเบียบวิธีการวิจัย รูปแบบของโครงงานวิจัย การ
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อก าหนดหัวข้องานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การ
ออกแบบงานวิจัย การประเมินผลงานวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย การ
เขียนรายงานการวิจัย 
               Research principles and methods; formats of 
research proposal; problem identification for determining 
research topic; literature review; research design, evaluation, 
presentation and report writing. 

263 500   วิธีวิจัย                                                                   
              (Research Methodology) 
              เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U   
               หลักและระเบียบวิธีการวิจัย รูปแบบของโครงงานวิจัย การ
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อก าหนดหัวข้องานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การ
ออกแบบงานวิจัย การประเมินผลงานวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย การ
เขียนรายงานการวิจัย 
               Research principles and methods; formats of 
research proposal; problem identification for determining 
research topic; literature review; research design, evaluation, 
presentation and report writing. 

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

263 501  พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์                                              
             (Introduction to Computer System) 
             เงื่อนไข : บังคับเฉพาะนักศึกษาท่ีมีพื้นฐานความรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพยีงพอ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของภาควิชาฯ  โดยไม่นับหน่วยกติให้วัดผลเป็น S หรือ U 
             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ การใช้งาน 
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ท่ัวไป และที่เกีย่วข้องกับงานออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม 
            Basic knowledge of computer, computer usage, general 

263 501  พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ              
              สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
              (Introduction to Computer System in Architectural  
              and Engineering Design) 
              เงื่อนไข :  รายวิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U   
              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ การใช้งาน 
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ท่ัวไป และที่เกีย่วข้องกับงานออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม 
              Basic knowledge of computer System in architectural 

เปลี่ยนช่ือวิชา และ
เงื่อนไข 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

computer components, and components related to 
architectural design. 
 

design, computer usage, general computer components, and 
components related to architectural design. 

263 502  พื้นฐานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม                              
             (Introduction to Architectural Design) 
เงื่อนไข : บังคับเฉพาะนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมไม่เพียงพอ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ โดยไม่นับ
หน่วยกิตให้วัดผลเป็น S หรือU 
             พื้นฐานความรู้ทางด้านงานสถาปัตยกรรม กระบวนการออกแบบ
ทั้งระบบ การผลิตและแก้ไขปรับปรุงแบบสถาปัตยกรรม 
             Basic knowledge of architectural work, design process, 
drawing production and design revisions. 

 ยกเลิก 

263 511  พื้นฐานภาษาโปรแกรม                                                 
              (Introduction to Programming Languages) 
              ประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ โครงสร้างการ
เขียนโปรแกรม นิยามของภาษา ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม ขอบข่าย
และกฏระเบียบต่างๆ  
              Development of programming Languagess; their 
structure, definitions, working process, rules and regulations.  

263 511  พื้นฐานภาษาโปรแกรมเพื่องานออกแบบก่อสร้าง                                                                                     
              (Introduction to Programming Languages in Design 
and  
              Construction) 
              ประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ โครงสร้างการ
เขียนโปรแกรม นิยามของภาษา ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม 
ข้อก าหนดและกฏระเบียบต่างๆ การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการข้อมูลของ
ระบบแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
                Development of programming Languagess; 
programing structure, Languagess definitions, working process, 
rules and regulations; accessing and manipulation of Building 
Information Modeling (BIM) data. 
 

1.ปรับชื่อรายวิชาให้
ตรงประเด็น  
2.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

263 512  คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานออกแบบสถาปัตยกรรม                 
             (Computer Graphics in Architectural Design) 
             ฮาร์ดแวร์  และซอฟต์ แวร์ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานกราฟิ ก ใน
สถาปัตยกรรม การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป การเลือกซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
ที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการออกแบบ  
             Computer hardware and software for architectural 
graphics; use of commercial software; software and hardware 
selections; use of computer in design process. 
 

263 512  คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานออกแบบสถาปัตยกรรม     
             (Computer Graphics in Architectural Design) 
             ฮาร์ดแวร์  และซอฟต์ แวร์ที่ เกี่ ย วข้ องกับงานกราฟิ กใน
สถาปัตยกรรม การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป การเลือกซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการ
ออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโปรแกรมประเภทแบบจ าลองสารสนเทศ
อาคาร  
              Computer hardware and software for architectural 
graphics; use of software packages; software and hardware 
selections; applications of computer in design process, 
especially in Building Information Modeling (BIM) applications. 
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
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263 513  พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                   
             (Introduction to Computer Network) 
             เทคโนโลยีของระบบเครือข่าย ท้ังระยะใกล้ ระยะไกล อุปกรณ์ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง การจัดวางระบบเครือข่ายในส านักงาน
ออกแบบ ศึกษากรณีศึกษาของการวางระบบของส านักงานออกแบบต่างๆ  
              Computer network technology including local area 
network (LAN) and wide area network (WAN); hardware and 
software; network layout and case studies of network systems 
in design offices.  

263 513   พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคลาวด์เทคโนโลยี                      
              (Introduction to Computer Network and Cloud  
              Technology) 
               เทคโนโลยีของระบบเครือข่าย ทั้งระยะใกล้ ระยะไกล อุปกรณ์ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง การจัดวางระบบเครือข่ายในส านักงาน
ออกแบบ การท างานแบบกลุ่มเมฆ ศึกษากรณีศึกษาของการวางระบบของ
ส านักงานออกแบบต่างๆ พื้นฐานของระบบเครือข่ายในงานสารสนเทศ
อาคาร พ้ืนฐานของการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ 
                Computer network technology including local area 
network (LAN) and wide area network (WAN) hardware and 
software layout of network systems in design offices, 
implementation in cloud services; case studies of network  
systems in design offices; introduction to network system in 
building information  system and controlling of Internet Of 
Things (IOT) devices. 

1.ปรับชื่อรายวิชาให้
ตรงประเด็น  
2.แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

263 514   ระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลในงานออกแบบ              
              สถาปัตยกรรม 
              (Database System and Data Standard in Architectural  
              Design) 
              หลักการและทฤษฎีในการออกแบบระบบฐานข้อมูล โครงสร้าง
การจัดเก็บและความสัมพันธ์ของข้อมูลในคอมพิวเตอร์   การน าระบบ
ฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรม  มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลที่
สอดคล้องกับกระบวนการออกแบบ เขียนแบบ  เพื่อให้สามารถจัดระบบ
ข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบ สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ทั้งในกลุ่มวิชาชีพ
เดียวกัน และกลุ่มสาขาสนับสนุนอ่ืนๆ  
มีการศึกษานอกสถานท่ี 

263 514  ระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลในงานออกแบบ 
              สถาปัตยกรรม 
              (Database System and Data Standard in Architectural  
              Design) 
              หลักการและทฤษฎีในการออกแบบระบบฐานข้อมูล โครงสร้าง
การจัดเก็บและความสัมพันธ์ของข้อมูลในคอมพิวเตอร์   การน าระบบ
ฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรม  มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลที่
สอดคล้องกับกระบวนการออกแบบ เขียนแบบ  เพื่อให้สามารถจัดระบบ
ข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบ รวมทั้งโอนถ่ายข้อมูลได้ในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน 
และกลุ่มสาขาสนับสนุนอ่ืนๆ รวมไปถึงกระบวนการและมาตรฐานข้อมูลใน
ระบบแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
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               Principles and theories in database system design.  Data 
structures and information storage relationship; application of 
database system to architectural design;  data standard structure 
suitable for design process and drawing production;  data transfer 
within architectural profession as well as other related disciplines.  
Involves study visits. 
 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
                Principles and theories in database system design.  data 
structure and information storage relationship; application of 
database system to architectural design;  data structure standard 
suitable for design process and drawing production;  data transfer 
within architectural profession as well as among related disciplines; 
standard of data; process and regulation in Building Information 
Modeling (BIM) data. 
Field trip required. 

263 515  การประยุกต์ภาษาโปรแกรมส าหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม  
             (Programming Languages Application for Computer- 
             aided Architectural Design) 
             พื้นฐานภาษาโปรแกรม เพื่อการเพิ่มเติมความสามารถของ
โปรแกรมงานออกแบบสถาปัตยกรรม  สร้างโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสม
ส าหรับงานออกแบบหรือความต้องการของผู้ใช้ 
             Introduction to programming Languages for increasing 
the capability of architectural design software; creating 
applications suitable for design work and user needs. 

263 515  การประยุกต์ภาษาโปรแกรมส าหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม  
             (Programming Languages Application for Computer- 
             aided Architectural Design)  
             พื้นฐานภาษาโปรแกรม เพื่อการเพิ่มเติมความสามารถของ
โปรแกรมงานออกแบบสถาปัตยกรรม  สร้างโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสม
ส าหรับงานออกแบบหรือความต้องการของผู้ใช้ 
             Introduction to programming Languages for increasing 
the capability of architectural design software; creating 
applications suitable for design work and user needs. 

คงเดิม 

263 516  สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                              
             (Seminar in Computer Technology) 
             สัมมนาในหัวเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ 
น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานทางด้านสถาปัตยกรรม   นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อในการสัมมนา เข้าฟังการบรรยายของวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งในช้ัน
เรียน 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
            Discussions on topics relating to computer technology 

263 516  สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                              
             (Seminar in Computer Technology) 
             สัมมนาในหัวเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ 
น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานทางด้านสถาปัตยกรรม   
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
             Discussions on topics relating to computer technology 
and its application in architectural practice. 
Field trip required. 

คงเดิม 
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and its application in architectural practice; research on 
assigned topics; experts in the field will be invited to give 
lectures; exchange of ideas and opinions in class. 
Involves study visits. 
263 517  การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในส านักงานออกแบบ                
              (Computer System Management in Design Firm) 
              กระบวนการใช้งานคอมพิวเตอร์ในส านักงานออกแบบ การ
บริหารจัดการข้อมูล การประสานงานกับบริษัทอื่นๆ ทั้งในสาขาเดียวกัน 
และสาขาสนับสนุนอื่นๆ การประเมินระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ การดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารทรัพย์สินทางด้าน
ซอฟต์แวร์ 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
              Computer utilization process in design firms; 
information management; coordinating work between 
companies of same and related professions; computer system 
evaluation of software and hardware, system maintenance, and 
software asset management. 
Involves study visits. 

263 517  การประสานงานและจัดการข้อมูลแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร   
             (Building Information Modeling Coordination and  
             Management) 
             กระบวนการจัดการข้อมูลแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร การ
ส่งผ่านข้อมูลและการประสานงานระหว่างสายงานอาชีพเดียวกัน และสาย
งานอ่ืนๆ 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 

             Management of Building Information Modeling 
data Including process, standard, data exchange within 
the discipline and among other disciplines. 
Field trip required. 

1. เปลี่ยนช่ือวิชา  
2. แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง 

263 520  วิทยานิพนธ์                                       
             (Thesis)      
  วิชาบังคับก่อน :  263 500 วิธีวิจัย  หรือได้รับการยกเว้นจาก
ภาควิชาฯ 
             โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล  นักศึกษาเลือกท าวิจัยในหัวข้อที่
สนใจและเป็นท่ียอมรับร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
             Prerequisite: 263 500 Research Methodology (unless 
exempted by the department) 
             Individual research project on a topic of interest 
approved by thesis advisor. 

263 520  วิทยานิพนธ์                                       
             (Thesis)      
  วิชาบังคับก่อน:  263 500 วิธีวิจัย   หรือได้รับการยกเว้นจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
             โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล  นักศึกษาเลือกท าวิจัยในหัวข้อที่
สนใจและเป็นท่ียอมรับร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
             Prerequisite: 263 500 Research Methodology (unless 
exempted by the department) 
             Individual research project on a topic of interest 
approved by thesis advisor. 

คงเดิม 
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263 521  การค้นคว้าอิสระ                                   
             (Independent  Study)    
  ให้นักศึกษาเลือกและค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ  โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและแสดง
ความสามารถในการท าการศึกษาวิจัยตามกระบวนการ 
             Individual undertaking in a study on topic of interest 
approved by assigned advisor conducted in systematic manner. 

263 521  การค้นคว้าอิสระ                                   
             (Independent  Study)    
  ให้นักศึกษาเลือกและค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ  โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและแสดง
ความสามารถในการท าการศึกษาวิจัยตามกระบวนการ 
             Individual undertaking in a study on topic of interest 
approved by assigned advisor conducted in systematic manner. 

คงเดิม 

263 530  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ                  
             (Web Application Development) 
             การเขียนโปรแกรมค าสั่งการใช้งานบนเว็บ  เพื่อให้เว็บเพจเป็น
รูปแบบไดนามิก มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ศึกษาการเขียนโปรแกรมค าสั่งในกลุ่ม
ฟรีแวร์และในกลุ่มเชิงพาณิชย์  รวมทั้งศึกษาระบบฐานข้อมูล  โครงสร้าง
ฐานข้อมูล  ระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล  เพื่อเช่ือมโยงการเขียน
โปรแกรมค าสั่งกับฐานข้อมูล 
              Programming Languagess for the web; creating dynamic 
and interactive web pages; writing commands for freeware and 
commercially aimed programs; database systems, structures, and 
security to link programming commands to databases. 

263 530  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ                  
             (Web Application Development) 
             การเขียนโปรแกรมค าสั่งการใช้งานบนเว็บ เพื่อให้เว็บเพจเป็น
รูปแบบไดนามิก มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ การเขียนโปรแกรมค าสั่งในกลุ่มฟรี
แวร์และในกลุ่มเชิงพาณิชย์ รวมทั้งศึกษาระบบฐานข้อมูล โครงสร้าง
ฐานข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล เพื่อเช่ือมโยงการเขียน
โปรแกรมค าสั่งกับฐานข้อมูล 
              Programming Languagess for the web; creating 
dynamic and interactive web pages; writing commands for 
freeware and commercial programs aimed; database systems, 
structures, and security to link programming commands to 
databases. 

คงเดิม 
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263 531  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก                               
             (Computer Graphics Programming) 
             ทฤษฎีเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก การ
สร้างรูปทรงเรขาคณิต การใช้โอเพ่นจีแอล ระบบกราฟิกแบบ สองมิติ และ 
สามมิติ โครงสร้างข้อมูลทางด้านกราฟิก ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่
เกี่ยวข้อง 
             Computer graphic programming fundamentals; creating 
geometric forms;  Open GL; 2-D and 3-D computer graphic 
systems; computer graphic data structure, and related hardware 
and software. 

263 531  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก                               
             (Computer Graphics Programming) 
             ทฤษฎีเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก การ
สร้างรูปทรงเรขาคณิต การใช้โอเพ่นจีแอล ระบบกราฟิกแบบ สองมิติ และ 
สามมิติ โครงสร้างข้อมูลทางด้านกราฟิก ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่
เกี่ยวข้อง 
              Basid theory of computer graphic programming 
fundamentals; creating geometric forms;  Open GL; 2-D and 3-D 
computer graphic systems; computer graphic data structure, 
and related hardware and software. 

คงเดิม 

263 532  ระบบมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนองาน                                  
              (Multimedia in Design Presentation) 
              วิธีการออกแบบข้อมูล เพื่ อ ใช้กับสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์  และ
คอมพิวเตอร์กราฟิก   ซึ่งรวมถึงการจัดโครงสร้างของเนื้อหา การจัดกลุ่ม 
การวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาแบบต่างๆ  ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การ
วิเคราะห์รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และโครงสร้างของเนื้อหา 
รวมทั้งศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการแสดงเนื้อหาเพื่อง่ายต่อการ
อ่าน และการน าเสนอ 
             Information design using electronic media and 
computer graphics; structure analysis of multimedia content; 
user interaction analysis; structure of contents; principles and 
theories in creating readable and presentable content. 

263 532  ระบบมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนองาน                                  
              (Multimedia in Design Presentation) 
              วิธีการออกแบบข้อมูลเพื่ อใช้กับสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  และ
คอมพิวเตอร์กราฟิก การจัดโครงสร้างของเนื้อหา การจัดกลุ่ม การ
วิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาแบบต่าง ๆ ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การวิเคราะห์
รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ โครงสร้างของเนื้อหา รวมทั้ง
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการแสดงเนื้อหาเพื่อง่ายต่อการอ่าน และการ
น าเสนอ 
             Information design using electronic media and 
computer graphics; structure analysis of multimedia content; 
user interaction analysis; structure of contents; principles and 
theories in creating readable and presentable content. 

คงเดิม 
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263 533  ระบบเสมือนจริงในงานออกแบบสถาปัตยกรรม                     
              (Virtual Reality System in Architectural Design) 
              การสร้างสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง เพ่ือใช้ในการศึกษางาน
ออกแบบ การน าเสนองานในลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้ 
              Creating virtual reality for assisting architectural 
design; interactive presentations. 

263 533  ระบบเสมือนจริงในงานออกแบบสถาปัตยกรรม                     
              (Virtual Reality System in Architectural Design) 
              การสร้างสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง เพ่ือใช้ในการศึกษางาน
ออกแบบ การน าเสนองานในลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้ 
              Creating virtual reality for architectural design; 
interactive presentations. 

คงเดิม 

263 534  ระบบส านักงานเสมือนจริง                                             
              (Virtual Office Systems) 
              หลักทั่วไปเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน ทั้งด้าน
อุตสาหกรรมและบริการในการปฏิบัติงานในธุรกิจ และการน าเทคนิค
สารสนเทศในเชิงปริมาณมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทั้งเชิงพฤติกรรม  เชิง
ปริมาณและเชิงเศรษฐศาสตร์  และระบบการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ผลิตอย่างประหยัดและการบ ารุงรักษา  การวางกฎเกณฑ์ในการวัดผลและ
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  การจัดท างบประมาณ  การควบคุม  การ
ลงทุน  การบริหารวัตถุดิบ  
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
              General principles to understanding work processes in 
industrial and service-based businesses; applying information 
technology to behavioral, quantity, and economic decision 
making; systems for defining objectives in manufacturing for 
efficiency and maintenance; evaluation guidelines and quality 
control standards; budgeting, controlling, investing, and 
managing raw materials. 
Involves study visits. 

263 534  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแบบพาราเมตริก 
             (Parametric Design with Computer) 
             พื้นฐานของการออกแบบโดยอาศัยระบบควบคุมแบบพารา
เมตริก พื้นฐานการสร้างระบบตัวเลือกการออกแบบโดยอาศัยเงื่อนไขหรือ
ตัวแปร ผ่านทางการใช้เครื่องมือการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 
              Introduction to design with parametric control 
system; Introduction to creating design alternative with criteria 
and variables in Visual Programming tools. 
 

1. เปลี่ยนช่ือรายวิชา
2. แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

263 535  การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองสถานการณ์                        263 535  การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองสถานการณ์                        คงเดิม 
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             (Computer Simulation) 
             การน าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจ าลองสถานการณ์ต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสถาปัตยกรรม เพื่อช่วยในกระบวนการออกแบบ
หรือการตัดสินใจ  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จะน ามาช่วยในการจ าลอง
สถานการณ์ในลักษณะต่างๆ 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
             Use of computer simulation for assisting in building 
design and decision-making; software application for various 
types of simulation. 
Involves study visits. 

             (Computer Simulation) 
             การน าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจ าลองสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสถาปัตยกรรม เพื่อช่วยในกระบวนการออกแบบ
หรือการตัดสินใจ  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จะน ามาช่วยในการจ าลอง
สถานการณ์ในลักษณะต่างๆ 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
             Use of computer simulation for assisting in building 
design and decision-making; software application for various 
types of simulation. 
Field trip required. 

263 536  เทคนิคการน าเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์และการท าโครงเรื่อง    
             (Computer Presentation and Storyboard Technique) 
             กระบวนการออกแบบการน าเสนองานท่ีเหมาะสม เทคนิคการท า
โครงเรื่องให้เหมาะสมกับลักษณะงานและกลุ่มเป้าหมาย ข้อดีข้อเสียของ
การน าเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ 
             Process for designing effective presentation; 
storyboard techniques suitable for different types of work and 
target groups; advantages and disadvantages of various types of 
computer presentations. 

 ยกเลิก 

 
 
 
 


