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หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

 1.1  รหัสหลักสูตร 25510081107486 
1.2  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย              หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ         Master of Landscape Architecture Program 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็มภาษาไทย       ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Landscape Architecture 
 ชื่อย่อภาษาไทย ภ.สถ.ม. 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.L.A. 

 
3.  วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   

แผน ก แบบ ก 1  มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 แผน ข   ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
  
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
 5.2  ภาษาท่ีใช้    ภาษาไทย 
 5.3  การรับเข้าศึกษา รับทัง้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยอยู่ในระดบัดี    
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 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 13/2560 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 12/2560 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 สภาวิชาชีพสภาสถาปนิกเห็นชอบหลักสูตรเมือ่วันที่ ............เดือน ............. พ.ศ.......... 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รบัการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561 
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1   ผู้สอนในสถาบันการศึกษา 
 8.2   ภูมิสถาปนิก   
 8.3   นักวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม 
 8.4   อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

9.1 นาย รุจิโรจน์ อนามบุตร   
  เลขประจ าตัวประชาชน  3-1009-00151-XX-X  
   ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
  คุณวุฒิ Ph.D. (Urban Technological and Environmental Planning)  

University of Michigan, USA (1989) 
    M.U.P. (Urban Planning) University of Michigan, USA (1985) 
    M.L.A. (Landscape Architecture) Cornell University, USA (1984) 
    สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดบั 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524) 
 
 
 
 
 



 3 มคอ. 2 

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

 
9.2 นาย ชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล 

  เลขประจ าตัวประชาชน  3-1004-00107-XX-X 
  ต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์
  คุณวุฒิ D.E.D. (Environmental Design) Texas A&M University, USA (1993) 
    M. Arch. & U.D. (Architecture & Urban Design) Washington  

University, USA (1989) 
    M.L.A. (Landscape Architecture) Texas A & M University, USA (1988) 
    สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2524) 

9.3 นางสาว สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี 
  เลขประจ าตัวประชาชน  3-1014-02320-XX-X  
  ต าแหน่ง อาจารย ์
  คุณวุฒิ Ph.D. (Urban & Regional Science) Texas A&M University, USA (2006) 
    M.L.A. (Landscape Architecture) University of Pennsylvania,  
    USA (1997) 
    สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดบั 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2536)  
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
ที่อยู ่31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 10200 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรฯ ได้พิจารณาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งจัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) และเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยยึดหลักการพัฒนาคนให้มคีวามเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม มุ่งเน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม  
 นอกจากนี ้หลักสูตรยังพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ที่ส่งเสริม
การผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้านเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ในด้านการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านการออกแบบและวางผังการพัฒนาภูมิทัศน์ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาขาที่ส่งเสริมและพัฒนา
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กระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดข้ึน 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้น ไดค้ านึงถึง 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ในระดับชุมชนเมือง ภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ ที่มีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็วที่จะต้องมีการวางแผนรองรบั
ทั้งด้านกายภาพและการบริหารจัดการ การรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN ที่จะส่งผลต่อ
ความเชื ่อมโยงทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที ่น าไปสู ่ความ
เปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิต นอกจากนี้ยังค านึงถึงการลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมโดยอาศัยการออกแบบ
ทางกายภาพที่ส่งเสริมการลดช่องว่างทางสังคมตลอดจนการอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบ   
 11.3  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสิ่งแวดล้อม 
 การเพิ่มจ านวนประชากรโลก และการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นผลให้รูปแบบ        
การตั้งถ่ินฐาน การบริโภค และการด าเนินชีวิตในชุมชนเมืองและชนบท เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ในปัจจุบัน 
ส่งผลให้เกิดปญัหาสิ่งแวดล้อมอันรุนแรงเข้าข้ันวิกฤติในขอบเขตพื้นที่เมือง และน าไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรในระดับภูมิภาคและระดับโลกอีกด้วย ดังนั้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางกายภาพของสภาพแวดล้อมทั้ง
ในเมือง ชนบท และพื้นที่ธรรมชาติอย่างเหมาะสม จึงมีความส าคัญในการที่จะช่วยแก้ไขบรรเทาปัญหาต่าง ๆ 
เหล่าน้ี ความรู้ด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม เป็นศาสตร์หนึ่งที่จ าเป็นในการช้ีน าการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ทางกายภาพของสภาพแวดล้อมในเมืองดังกล่าว เพื่อให้บรรลุเปูาหมายในการแก้ไขบรรเทาทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม
ภายในขอบเขตพื้นที่เมืองเอง และปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาภูมิทัศน์  
ทรัพยากร นวัตกรรมในการออกแบบ และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูง  เพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมาแล้ว และสอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 - 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 1 2 4 5 และ 6 ที่มุ่งเน้นในการพัฒนา
หลักสูตร นักศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีความสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ช้ันน า การสร้างความพร้อมในการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม การสร้างความพร้อมในการเป็นประชาคม
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อาเซียน การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และการสร้างบัณฑิตโดยบูรณาการศาสตร์ทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปะ การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
สร้างสรรค์ พิจารณาให้หลักสูตรมีความทันสมัยและยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง  ๆ ทั้งด้าน
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และสังคม ตลอดจนเน้นการบูรณาการความรู้สาขาต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนาประเทศในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
 ไม่มี 
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
 มุ่งให้ผู้ศึกษามีทักษะ ความรอบรู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวางผังและออกแบบเพื่อ       
การพัฒนาภูมิทัศน์ ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการ
และการวิจัยเพื่อน าไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2  ความส าคัญ 
 การเร่งรัดพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา  
ท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งในและนอกเขตเมือง  พื้นที่ชุมชนชนบทได้มี     
การพัฒนาสู่ความเป็นชุมชนเมืองอย่างรวดเร็วและครอบคลุมพื ้นที ่ทั่วประเทศโดยปราศจากการวางแผน 
ก่อให้เกิดการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาพื้นที่อย่างไร้ทิศทาง และใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนเมืองและชนบทเสื่อมโทรม ท าลายทรัพยากรทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ท าลายอัตลักษณ์และลักษณะเด่นของสถานที่ที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและวัฒนธรรม
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานที่
มีประสบการณ์ทางด้านผลติบัณฑิต การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการด้านการออกแบบด้านกายภาพของ
ชุมชนเมืองมากกว่า 40 ปี ได้เห็นความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนด้านภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อผลิต
บุคลากรทางด้านการวางผังและออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามความต้องการของประเทศ 
 1.3  วัตถุประสงค์ 
 1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นภูมิสถาปนิกและมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรม 

ซึ่งเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ 
 1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพด้านภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อ       

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในอนาคต 
 1.3.3 เพื ่อเพิ ่มพูนองค์ความรู ้ซึ ่งน าไปสู ่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพด้าน            

ภูมิสถาปัตยกรรม 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรงุหลักสูตรภูมสิถาปัตย-
กรรมศาสตรมหาบัณฑิต ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่สกอ. 
ก าหนด ภายในระยะเวลา 5 ป ี

ติดตามและประเมินผลหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรงุหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ปรับปรงุหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา  
5 ป ี

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม 
ความต้องการของหน่วยงาน องค์กร 
และสถานประกอบการ 

1. รายงานความพึงพอใจผู้จ้างงาน
ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 

2. รายงานการติดตามผลการมีงาน
ท า การศึกษาต่อ และความพึง
พอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอน
ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ภายใน
ระยะเวลา 2 ป ี

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ 
เพื่อสง่เสรมิการจัดการเรียน     
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการประเมินผลทีเ่น้น
พัฒนาการของผูเ้รียน 

4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่
เน้นทักษะการเรียนรูท้ั้ง 6 ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที่ 
3) พ.ศ. 2558 

1. จ านวนโครงการ/กจิกรรม     
การอบรมเพิ่มพูนทักษะแก่
คณาจารย ์
ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
การจัด การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

2. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
ระบบสารสนเทศทีส่นับสนุน   
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3. จ านวนรายวิชาที่ใช้ใน 
การประเมินผลทีเ่น้นพฒันาการ
ของผู้เรียน 

4. ผลการประเมินการมสี่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมทาง วิชาการ
และกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ 

แผนการพฒันาทกัษะการสอน/     
การประเมินผลของอาจารย์ตาม 
ผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
ภายในระยะเวลา 2 ป ี

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารยท์ี่
เน้นการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทกัษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้าน
ศิลปะและการสร้างสรรค์ 

1. จ านวนโครงการ/กจิกรรม
เพิ่มพูนทักษะการสอนและ   
การประเมินผลการเรียนรูท้ั้ง    
6 ด้าน 

2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ทีมุ่่งผลการเรียนรู้ทั้ง    
6 ด้าน 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี 
  
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
 ภาคการศึกษาต้น      เดือนสงิหาคม – ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 

หรือสาขาวิชาอื่นที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ  
หลักสูตรฯ 

 2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้   
 2.3.1  นักศึกษามีพื้นความรู้ทางวิชาการแตกต่างกัน 
 2.3.2  นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าเรียนขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 แนวทางแก้ไขพื้นความรู้ทางวิชาการแตกต่างกัน คือ ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนใน

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข โดยมีรายวิชาบังคับและรายวิชา
เลือกให้เหมาะสมกับความสนใจในหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

 2.4.2 แนวทางแก้ไขทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา คือ มีการแนะน าและส่งเสริม
ให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งการอ่าน การสรุป ท าความเข้าใจและการน าเสนอ
ข้อมูลภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษายังสามารถแนะน าให้นักศึกษา ได้ศึกษา
วิชาหัวข้อเฉพาะทางสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจ เป็นการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษในการ



 9 มคอ. 2 

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

อ่านและสรุปงานวิจัยต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษาในข้ัน
สูงต่อไป นอกจากนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
ของหลักสูตรอื่น หรือเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษเข้มของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะในการใช้ภาษา 

 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
  แผน ก แบบ ก1 

ชั้นปีท่ี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ช้ันปีที่ 1 1 1 1 1 1 

ช้ันปีที่ 2  1 2 1 1 

รวม 1 2 3 2 2 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา   2 1 1 

   แผน ก แบบ ก2 

ชั้นปีท่ี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ช้ันปีที่ 1 3 7 7 7 7 

ช้ันปีที่ 2  3 10 7 7 

รวม 3 10 17 14 14 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา   10 7 7 

   แผน ข 

ชั้นปีท่ี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ช้ันปีที่ 1 3 7 7 7 7 

ช้ันปีที่ 2  3 10 7 7 

รวม 3 10 17 14 14 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา   10 7 7 
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 2.6  งบประมาณตามแผน 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย  บาท)  

รายละเอียด
รายรับ 

ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่าลงทะเบียน 303,000 1,212,000 1,212,000 1,212,000 1,212,000 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 2,311,498 2,427,072 2,548,426 2,675,847 2,809,640 

รวมรายรับ 2,614,498 3,639,072 3,760,426 3,887,847 4,021,640 

  
 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ก. งบด าเนินการ  

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,121,766 2,227,854 2,339,247 2,456,209 2,579,020 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 319,927 1,061,953 1,065,829 1,069,898 1,074,170 

ทุนวิจัย 15,150 60,600 60,600 60,600 60,600 

ทุนการศึกษา 14,393 57,570 57,570 57,570 57,570 

กิจกรรมนกัศึกษา 27,346 109,383 109,383 109,383 109,383 

รวม (ก) 2,498,582 3,517,361 3,632,629 3,753,660 3,880,743 

ข. งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ 115,916 121,712 127,797 134,187 140,897 

รวม (ข) 115,916 121,712 127,797 134,187 140,897 

รวม (ก) + (ข) 2,614,498 3,639,072 3,760,426 3,887,847 4,021,640 

จ านวนนักศึกษา 7 22 37 30 30 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   373,500 165,412 101,633 129,595 134,055 
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 2.7  ระบบการศึกษา 
 [ /  ]     แบบช้ันเรียน 
 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พิมพ์เป็นหลัก 
 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลกั 
 [    ]     แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกส์เป็นสื่อหลกั (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอรเ์น็ต 
 [    ]     อื่น ๆ (ระบุ)  
  
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มี 3 แผนการศึกษา 

ดังนี ้
  3.1.2.1  แผน ก แบบ ก 1 

วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  39 หน่วยกิต 

3.1.2.2  แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ จ านวน 23  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

3.1.2.3  แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ จ านวน 30  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 3 หน่วยกิต 

หมายเหตุ: 
แผน ก แบบ ก 1  ไม่มีการสอบประมวลความรู ้
แผน ก แบบ ก 2  ไม่มีการสอบประมวลความรู ้
แผน ข  มีการสอบประมวลความรู้ 3 สายวิชา ได้แก่ 
1.  สายวิชาทฤษฎีการออกแบบภูมสิถาปัตยกรรม 
2.  สายวิชาปฏิบัติการออกแบบภูมสิถาปัตยกรรม  
3.  สายวิชาวิทยาการสัมพันธ์กับภูมสิถาปัตยกรรม 
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3.1.3  รายวิชา 

 3.1.3.1 รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก
เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชาน้ัน ๆ ดังนี ้

    264 หมายถึง ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะ      
    สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี ้
 เลขตัวแรก  หมายถึง ระดับการศึกษา 

6 =   ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
 เลขตัวที่สองและสาม หมายถึง กลุ่มของรายวิชาและล าดับที่ของรายวิชา 

00 - 09 =   หมวดวิชาพื้นฐาน 
10 - 29 =   หมวดวิชาบังคับ 
30 - 39 =   วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
40 ข้ึนไป =  หมวดวิชาเลือก 
 

3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
 รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากบั 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
 รายวิชาฝึกหรือทดลองหรอืปฏิบัตกิาร 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห ์
 รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
 รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห ์
 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนช่ัวโมงบรรยาย (บ) ช่ัวโมงปฏิบัติ (ป) 
และช่ัวโมงที่นกัศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี ้

จ านวนหน่วยกิต   =        บ + ป + น  
                     3 

 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเลบ็บอกโดย 

เลขตัวที่สองบอกจ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่สามบอกจ านวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสปัดาห์ 
เลขตัวที่สีบ่อกจ านวนช่ัวโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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 3.1.3.3 รายวิชา 

(1) แผน ก แบบ ก 1 

วิทยานิพนธ์ 

264 630 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  39  หน่วยกิต 

 (Thesis)  

(2) แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ จ านวน 23 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

264 610  หลักการและทฤษฎีทางภูมสิถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 (Principle and Theory in Landscape Architecture)  

264 611 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 (Landscape Ecology and Sustainable Development) 

264 612 การใช้พืชพรรณในการออกแบบ 3(2-2-5) 
 (Planting Design)  

264 613 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 3(0-6-3) 
 (Landscape Architectural Design Studio I)  

264 614 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 3(0-6-3) 
 (Landscape Architectural Design Studio II)  

264 616  ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 2(0-4-2) 
 (Landscape Architectural Design Studio IV)  

264 617 การก่อสร้างงานภูมสิถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Landscape Architectural Construction)  

264 619 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมสิถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Landscape Architecture) 

หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

264 640 การวิเคราะห์และประเมินทัศนคุณภาพ 2(2-0-4) 
 (Visual Quality Analysis and Assessment)  

264 641 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 2(2-0-4) 
 (Urban Landscape)  
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264 642 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  2(2-0-4) 
 (Cultural Landscape)  

264 643 การออกแบบและวางแผนภูมสิถาปัตยกรรมเชิงนเิวศ 2(2-0-4) 
 (Ecological Landscape Design and Planning)  

264/644 การออกแบบภูมทิัศน์เพื่อการฟื้นฟสูภาพแวดล้อม 2(2-0-4) 
 (Regenerative Landscape Design)  

264 645 วัสดุและการออกแบบกอ่สร้างงานภูมสิถาปัตยกรรม 2(1-2-3) 
 (Material and Construction Design in Landscape Architecture)  

264 646 การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ไร้อปุสรรค 2(2-0-4) 
 (Universal Design)  

264 647 ระบบภูมิสารสนเทศในงานภูมสิถาปัตยกรรม 2(1-2-3) 
 (Geographic Information System in Landscape Architecture)  

264 648 การศึกษาหัวข้อพิเศษ 2(0-4-2) 
 (Special Topic Study)  

นอกเหนือไปจากรายวิชาเลือกดังกล่าวนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร 
อื่น ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

หมายเหตุ:     ส าหรับรายวิชา 264 618 การก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมข้ันสูง และรายวิชา 264 620 
สัมมนางานภูมิสถาปัตยกรรม ซึงเป็นรายวิชาบังคับของแผน ข นั้น นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนและ
นับเป็นรายวิชาเลือกของแผน ก แบบ ก 2 ได ้

วิทยานิพนธ์ 

264 631 วิทยานิพนธ์                                                   มีค่าเทียบเท่า    12 หน่วยกิต 

 (Thesis) 

(3) แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ จ านวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

264 610  หลักการและทฤษฎีทางภูมสิถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 (Principle and Theory in Landscape Architecture)  

264 611 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 (Landscape Ecology and Sustainable Development) 
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264 612 การใช้พืชพรรณในการออกแบบ 3(2-2-5) 
 (Planting Design)  

264 613 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 3(0-6-3) 
 (Landscape Architectural Design Studio I)  

264 614 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 3(0-6-3) 
 (Landscape Architectural Design Studio II)  

264 615  ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 3(0-6-3) 
 (Landscape Architectural Design Studio III)  

264 617 การก่อสร้างงานภูมสิถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Landscape Architectural Construction)  

264 618 การก่อสร้างงานภูมสิถาปัตยกรรมขั้นสูง 3(2-2-5) 
 (Advanced Landscape Architectural Construction) 

264 619 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมสิถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Landscape Architecture) 

264 620 สัมมนางานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Seminar in Landscape Architecture)  

หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

264 640 การวิเคราะห์และประเมินทัศนคุณภาพ 2(2-0-4) 
 (Visual Quality Analysis and Assessment)  

264 641 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 2(2-0-4) 
 (Urban Landscape)  

264 642 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  2(2-0-4) 
 (Cultural Landscape)  

264 643 การออกแบบและวางแผนภูมสิถาปัตยกรรมเชิงนเิวศ 2(2-0-4) 
 (Ecological Landscape Design and Planning)  

264/644 การออกแบบภูมทิัศน์เพื่อการฟื้นฟสูภาพแวดล้อม 2(2-0-4) 
 (Regenerative Landscape Design) 
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264 645 วัสดุและการออกแบบกอ่สร้างงานภูมสิถาปัตยกรรม 2(1-2-3) 
 (Material and Construction Design in Landscape Architecture)  

264 646 การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ไร้อปุสรรค 2(2-0-4) 
 (Universal Design)  

264 647 ระบบภูมิสารสนเทศในงานภูมสิถาปัตยกรรม 2(1-2-3) 
 (Geographic Information System in Landscape Architecture)  

264 648 การศึกษาหัวข้อพิเศษ 2(0-4-2) 
 (Special Topic Study)  

นอกเหนือไปจากรายวิชาเลือกดังกล่าวนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร 
อื่น ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

การค้นคว้าอิสระ  

264 632 การค้นคว้าอิสระ                                               มีค่าเทียบเท่า    3 หน่วยกิต 

 (Independent Study)  
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
 3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

264 630 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 10 

 รวมจ านวน 10 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

264 630 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 10 

 รวมจ านวน 10 

 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

264 630 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 10 

 รวมจ านวน 10 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

264 630 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 9 

 รวมจ านวน 9 
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 3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

264 610 หลักการและทฤษฎีทางภูมสิถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 

264 612 การใช้พืชพรรณในการออกแบบ  3(2-2-5) 

264 613 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 3(0-6-3) 
 วิชาเลือก 2 

 รวมจ านวน 11 

 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

264 614 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 3(0-6-3) 

264 617 การก่อสร้างงานภูมสิถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

264 619 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมสิถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 วิชาเลือก 2 

 รวมจ านวน 11 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

264 611 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

264 616 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 2(0-4-2) 

264 631 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมจ านวน 11 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

264 631 วิทยานิพนธ์    (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมจ านวน 6 

 
 3.1.4.3 แผน ข 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

264 610 หลักการและทฤษฎีทางภูมสิถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
264 612 การใช้พืชพรรณในการออกแบบ  3(2-2-5) 
264 613 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 3(0-6-3) 

 วิชาเลือก 2 

 รวมจ านวน 11 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

264 614 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 3(0-6-3) 

264 617 การก่อสร้างงานภูมสิถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

264 619 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมสิถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 วิชาเลือก 2 

 รวมจ านวน 11 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

264 611 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

264 615 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 3(0-6-3) 

264 618 การก่อสร้างงานภูมสิถาปัตยกรรมขั้นสูง 3(2-2-5) 
 วิชาเลือก 2 

 รวมจ านวน 11 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

264 620 สัมมนางานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
264 632 การค้นคว้าอิสระ    (มีค่าเทียบเท่า) 3 

 รวมจ านวน 6 
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 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 
264 610  หลักการและทฤษฎีทางภูมิสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 (Principle and Theory in Landscape Architecture) 
 หลักการของภูมิสถาปัตยกรรม ความเป็นมาของภูมิสถาปัตยกรรมตั้งแต่อดีต 

โดยเน้นที่การพัฒนาแนวคิดในยุคสมัยต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน หลักการและทฤษฎี ภูมิ
สถาปัตยกรรมที่เกิดจากแนวความคิดต่าง ๆ ทั้งในด้านกายภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 Principles and history of landscape architecture; emphasis on 
developments in concepts from past eras to present-day;  principles and 
theory of landscape architecture influenced by concepts concerning 
physical, social, and environmental issues. 

   

264 611 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 (Landscape Ecology and Sustainable Development) 

 หลักการและแนวความคิดของนิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการพัฒนาที่ยั่ งยืนที่       
เกี่ยวเนื่องกับภูมิสถาปัตยกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ        
การออกแบบและการวางผังทางกายภาพที่น าไปสู่ความยั่งยืน 

 Principles and concepts of landscape ecology and sustainable  
development in landscape architecture; fundamentals of environmental 
concept and urban ecosystem; sustainable landscape design and planning.  

   

264 612 การใช้พืชพรรณในการออกแบบ  3(2-2-5) 
 (Planting Design) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชพรรณ การแยกประเภท การตั้งช่ือ และการจ าแนก

พืชพรรณ เทคนิคการปลูกและบ ารุงรักษาพืชพรรณ หลักการออกแบบพืชพรรณ และ
ปฏิบัติการใช้พืชพรรณในการออกแบบ 

 Basic botanical knowledge, classification, nomenclature, and 
identification of plants; planting and maintenance techniques; principles 
and practice of planting design. 
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264 613 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 3(0-6-3) 
 (Landscape Architectural Design Studio I) 
 ปฏิบัติการวางผังและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น  ข้ันตอนและ

กระบวนการวางผังและออกแบบส าหรับโครงการที่ไม่ซับซ้อนแต่มีความหลากหลายของ
ที่ตั้งทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและในเมือง  

 Exercises in basic landscape architectural design and planning; 
design process for simple landscape architectural projects with variety of 
site contexts in both natural and urban settings.  

  
 

 

264 614 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 3(0-6-3) 
 (Landscape Architectural Design Studio II) 

 วิชาบังคับก่อน: 264 613 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 
ปฏิบัติการวางผังและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมขั้นสูง แนวความคิดและวิธีการ   

เข้าสู่ปัญหา การวิเคราะห์โปรแกรมและพื้นที่ การวางผังและการออกแบบพื้นที่ในเมืองที่
โครงการมีความซับซ้อน  

 Exercises in advanced landscape architectural design and planning; 
concept and approach to design problems, program and site analyses, 
planning and design of complex projects within urban context.  

   

264 615 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 3(0-6-3) 
 (Landscape Architectural Design Studio III) 

 วิชาบังคับก่อน: 264 614 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 
ปฏิบัติการวางผังและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมข้ันสูงส าหรับโครงการที่มี      

ความซับซ้อนมาก กระบวนการเข้าสู่ปัญหา การสร้างโปรแกรม การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล การวางผังและการออกแบบที่มีรายละเอียด  

 Exercises in more advanced landscape architectural design and 
planning of highly complex projects; process of approaching problems, 
program formation, data analysis and synthesis, planning and detail design 
solutions.  
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264 616 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 2(0-4-2) 
 (Landscape Architectural Design Studio IV) 
 วิชาบังคับก่อน: 264 614 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 

ปฎิบัติการวางผังและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมข้ันสูงส าหรับโครงการที่มี      
ความซับซ้อนมากโดยเป็นโครงการที่นักศึกษามีอิสระในการเลือกตามความสนใจ  
กระบวนการเข้าสู ่ปัญหา การสร้างโปรแกรม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
แนวความคิดในการออกแบบ การวางผังและการออกแบบ  

 Exercises in more advanced landscape architectural design and 
planning of highly complex projects of students’ choices; process of 
approaching problems, program formation, data analysis and synthesis, 
establishing design concept, planning and design solutions.  

   

264 617 การก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Landscape Architectural Construction) 
 หลักการและเทคนิคของการก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมพื้นที่

โครงการ ปฎิบัติการการออกแบบปรับระดับผิวดิน การระบายน้ าและชลประทาน งานดิน 
การควบคุมการตกตะกอนและการพังทะลาย และการวางแนวถนน รวมถึงการออกแบบ
รายละเอียดงานภูมิสถาปัตยกรรม ตลอดจนการจัดท าเอกสารการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม 

 Principles and techniques of landscape construction and site 
engineering; design exercises in grading, drainage and irrigation, earthwork, 
sedimentation and erosion control, road alignment; preparation of 
landscape architecture construction drawings and documentation. 

  

264 618 การก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมขั้นสูง  3(2-2-5) 
 (Advanced Landscape Architectural Construction) 
 เทคนิคข้ันสูงและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพในด้านการก่อสร้าง

และวิศวกรรมทางภูมิสถาปัตยกรรม โดยมุ่งเน้นที่เทคนิคการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม
ส าหรับโครงการขนาดใหญ่และโครงการที่มีสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อน รวมไปถึงการประเมิน
ราคาก่อสร้าง 

 Advanced and innovative techniques associated with current 
professional practice in landscape architectural construction and 
engineering; emphasis on landscape construction techniques of large-scale 
projects and projects within complex environment; construction cost 
estimation. 
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264 619 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Landscape Architecture) 

 วิธีการวิจัย ทฤษฎี การตั้งสมมุติฐาน การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวัดผล และการเขียนรายงานผลการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ  

 Research methods, theory, hypothesis formulation, research design, 
data collection, assessment and report writing; qualitative and quantitative 
research methodologies. 

   

264 620 สัมมนางานภูมิสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Seminar in Landscape Architecture) 

 การอภิปรายในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิสถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญหรือได้รับ
ความสนใจในช่วงเวลาน้ัน เน้นการเตรียมตัวค้นคว้า การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ 
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อโต้แย้งในช้ันเรียน 

 Discussions on topics relating to landscape architecture focusing on 
important or controversial issues; emphasis on preparation of topics prior 
to class, development of systematic thinking, and exchange of opinions 
during seminar.  

   

264 630 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 39 หน่วยกิต 

 (Thesis) 
 เงื่อนไข: เฉพาะนักศึกษาที่เลือก แผน ก แบบ ก 1 

การวิจัยเฉพาะบุคคลในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดยมีสาระและความซับซ้อน
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 Individual research undertaking in which student selects a topic of 
interest characterized by the curriculum with content and complexity 
supervised by a thesis advisor. 
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264 631 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

 (Thesis) 
 เงื่อนไข: เฉพาะนักศึกษาที่เลือก แผน ก แบบ ก 2 

การวิจัยเฉพาะบุคคลในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 Individual research undertaking in which student selects a topic of 
interest supervised by a thesis advisor. 

   

264 632 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 3 หน่วยกิต 

 (Independent Study)  
 เงื่อนไข: เฉพาะนักศึกษาที่เลือก แผน ข 

การค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
ให้นักศึกษาฝึกหัดและแสดงความสามารถในการท าการศึกษาวิจัยที่ กระชับแต่ครบถ้วน
ตามกระบวนการ 

 Individual undertaking in study on a topic of interest approved by 
an advisor; developing and demonstrating ability to carry out a concise and 
comprehensive research according to appropriate procedures. 

 
 
264 640 

 
 
การวิเคราะห์และประเมินทัศนคุณภาพ 

 
 

2(2-0-4) 
 (Visual Quality Analysis and Assessment) 
 ทัศนคุณภาพและการประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะหใ์ห้เหมาะสมกับบริบททาง

กายภาพ วัฒนธรรม และสังคม หลักการ ทฤษฎี และเทคนิค ในการวิเคราะห์ และ
ประเมินทัศนคุณภาพ 

 Visual quality and the application of analytical process relating to 
physical, cultural and social contexts; principles, theories, and techniques 
in visual quality analysis and assessment. 
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264 641 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 2(2-0-4) 
 (Urban Landscape) 
 องค์ประกอบทางภูมิทศัน์ของพื้นที่เมือง เอกลักษณ์ ภูมิสัญลักษณ์ สถานที่ส าคัญ

ทางประวัติศาสตร์ ระบบการพักผ่อนหย่อนใจและระบบที่โล่ง ตลอดจนนิเวศวิทยาที่มี
อิทธิพลต่อมนุษย์ เทคนิคการวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ในย่านชุมชนเมืองเพื่อปรับปรุง
ทัศนคุณภาพของสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง  

 Landscape features in urban areas, identity, landmark, and historical 
significance; recreational and open space systems, and ecological influence 
on humans; techniques for landscape planning and design in urban areas 
to improve visual quality of urban environment. 

   

264 642 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  2(2-0-4) 
 (Cultural Landscape)  

 ภูมิทัศน์ที่เกิดข้ึนจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยเน้นใน
ประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์  รูปแบบการแบ่งเขตที่ดินเพื่อใช้
ประโยชน์ด้านสังคมและเศรษฐกิจ และลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคารสิ่งก่อสร้าง 

 Man-made landscape created by people of different cultural 
groups; emphasis on human settlement patterns, land-division patterns for 
economic and social uses, and architectural styles of buildings and 
structures. 

   

264 643 การออกแบบและวางแผนภูมิสถาปัตยกรรมเชิงนิเวศ                     2(2-0-4) 
 (Ecological Landscape Design and Planning) 
 การผสมผสานแนวคิดนิเวศวิทยาเข้ากับภูมิสถาปัตยกรรม  แนวความคิด

นิเวศวิทยา โครงสร้างของภูมิทัศน์ พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ และ
แนวทางเชิงนิเวศในการการออกแบบและวางแผนภูมิสถาปัตยกรรม 

 Integration of ecological concepts into landscape architecture; 
ecological concepts; landscape structure; landscape development and 
change; ecological approach to landscape design and planning. 
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264 644 การออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 2(2-0-4) 
 (Regenerative Landscape Design) 

 การออกแบบภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรมที่มีจดุมุ่งหมายเพื่อสร้างการฟื้นฟแูละ
ทดแทนแก่สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ เน้นความส าคัญของกระบวนการทาง
นิเวศวิทยา และการผสมผสานกระบวนการเข้ากับการออกแบบและ   การใช้งาน 

 Landscape architectural design that aims towards revitalisation and 
renewal of environment and ecosystem; emphasis on process-oriented 
ecological design and integration of ecological process into landscape 
design and function. 

   

264 645 วัสดุและการออกแบบก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 2(1-2-3) 
 (Material and Construction Design in Landscape Architecture) 
 คุณสมบัติทางกายภาพ ธรรมชาติ ข้อจ ากัดของวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในงานออกแบบ

ก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม หลักการออกแบบโดยใช้วัสดุ และเทคนิคที่ใช้ในการก่อสร้าง
งานภูมิสถาปัตยกรรมอย่างเหมาะสม  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Physical properties, nature and limitations of materials used in 

landscape architecture design and construction; principles of design using 
appropriate materials and construction techniques for landscape 
architecture.  

Field trips required. 
   

264 646 การออกแบบสภาพแวดล้อมท่ีไร้อุปสรรค 2(2-0-4) 
 (Universal Design) 
 หลักการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ไร้อุปสรรค ที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียม

กันของคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้การเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ 
ในชุมชนเมืองเป็นไปโดยปราศจากอุปสรรค เน้นหลักการในการออกแบบปรับปรุง
อาคารสถานที่ ตลอดจนสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง 

 Design principles for universal design to promote equality for the 
disabled, the elderly, the young, and the healthy to be able to access all 
places within urban areas; emphasis on design principles for buildings and 
infrastructure improvements.  
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264 647 ระบบภูมิสารสนเทศในงานภูมิสถาปัตยกรรม 2(1-2-3) 
 (Geographic Information System in Landscape Architecture) 
 ปฏิบัติการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศในงานภูมิสถาปัตยกรรมในระดับสูง      

การพัฒนาและด าเนินโครงการที่ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ในงาน
ภูมิสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อน  

 Practical use of advanced Geographic Information System (GIS) in 
landscape architecture; develop and execute complicated projects using 
GIS in landscape architecture projects. 

   

264 648 การศึกษาหัวข้อพิเศษ 2(0-4-2) 
 (Special Topic Study) 
 เงื่อนไข: ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ประเด็นเกี่ยวกับภูมิสถาปัตยกรรมที่สนใจหรือที่มีความส าคัญในขณะนั้น  
 Topic of special interest or current issues concerning landscape 

architecture.   
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
 3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดั
บ 

ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
รุจิโรจน์ อนามบุตร 
3-1009-00151-XX-X 

Ph.D. (Urban Technological and 
Environmental Planning) University 
of Michigan, USA (1989) 
M.U.P. (Urban Planning) University of 
Michigan, USA (1985) 
M.L.A. (Landscape Architecture) 
Cornell University, USA (1984) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดบั 1 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524) 

15 15 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.  
ชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล 
3-1004-00107-XX-X 
 

D.E.D. (Environmental Design) Texas 
A&M University, USA (1993) 
M. Arch. & U.D. (Architecture & Urban 
Design) Washington University, USA 
(1989) 
M.L.A. (Landscape Architecture) 
Texas A & M University, USA  (1988) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2524) 

12 12 

3 อาจารย์ ดร. สินีนาถ    
ศุกลรัตนเมธี 
3-1014-02320-XX-X 
 

Ph.D. (Urban & Regional Science) 
Texas A&M University, USA (2006) 
M.L.A. (Landscape Architecture) 
University of Pennsylvania, USA 
(1997) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดบั 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2536) 

15 15 
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 3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
รุจิโรจน์ อนามบุตร 
3-1009-00151-XX-X 

Ph.D. (Urban Technological and 
Environmental Planning) University 
of Michigan, USA (1989) 
M.U.P. (Urban Planning) University of 
Michigan, USA (1985) 
M.L.A. (Landscape Architecture) 
Cornell University, USA (1984) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดบั 1 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524) 

15 15 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.  
ชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล 
3-1004-00107-XX-X 
 

D.E.D. (Environmental Design) Texas 
A&M University, USA (1993) 
M. Arch. & U.D. (Architecture & Urban 
Design) Washington University, USA 
(1989) 
M.L.A. (Landscape Architecture) 
Texas A & M University, USA  (1988) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2524) 

12 12 

3 อาจารย์ ดร. สินีนาถ    
ศุกลรัตนเมธี 
3-1014-02320-XX-X 
 

Ph.D. (Urban & Regional Science) 
Texas A&M University, USA (2006) 
M.L.A. (Landscape Architecture) 
University of Pennsylvania, USA 
(1997) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดบั 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2536) 

15 15 
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ล าดับ ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
กัตติกา กิตติประสาร 
3-9098-00877-XX-X 

ภ.สถ.ม. (ภูมสิถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2546) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดบั 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 

12 12 

5 อาจารย์ วิลล์ญา สงค์อิ่ม 
1-1014-01681-XX-X 

ภ.สถ.ม. (ภูมสิถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2558) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดบั 1 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) 

12 12 

6 อาจารย์ นวีภาพ ทักษยศ 
1-1014-01040-XX-X 

ภ.สถ.ม. (ภูมสิถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2558) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2553) 

12 12 

 
 3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา บุณโยภาส D.E.D. (Environmental Design) Texas A&M 
University, USA (1996) 
M.L.A. (Landscape Architecture) Texas A&M 
University, USA (1985) 
วท.บ. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2522) 

2 อาจารย์ สนทิัศน์  ประดิษฐ์ทัศนีย์ M.F.A. (Fine Art) Chelsea College of Art and 
Design, UK. (2007) 
ภ.สถ.บ. (ภูมสิถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2545) 
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ล าดับ ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

3 อาจารย์ กิ่งแก้ว  เมธชนัน MAS ETH LA. (Landscape Architecture) ETH 
Zurich, Switzerland (2008) 
ภ.สถ.บ. (ภูมสิถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2545) 

 
 4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) 
 ไม่มี 
 
5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ใน
ประเด็นปัญหาปัจจบุันที่น่าสนใจหรือประเด็นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านภูมิสถาปัตยกรรม 
และนักศึกษาหลักสูตรแผน ข ทำการวิจัยอิสระในหัวข้อหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภูมิสถาปัตยกรรม  มี
ขอบเขตของงานวิจัยที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถค้นคว้า ด าเนินการวิจัย 
เขียนรายงาน และสรุปผลการวิจัยเพื่อน าเสนอผลงานให้เป็นองค์ความรู้ในสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมต่อไป  
   
 5.3  ช่วงเวลา             

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

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 1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 39 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 

แผน ข การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 3 หน่วยกิต 
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 5.5  การเตรียมการ 
(1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
(2) มีการก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา 
(3) มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
(4) มีหัวข้องานวิจัยที่อยู่ในความสนใจและสามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 
(1) นักศึกษาก าหนดหัวข้อและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการ

พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเพื่อขออนุมัติ 
(2) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจากรายงานที่ได้

ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ 
 

(3) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ประเมินผล 
(4) การประเมินผลวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 เรื่องการท าวิทยานิพนธ์ (หมวดที่ 6) และ
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  (หมวดที ่ 4)  (ภาคผนวก ก) และ/หรือที ่มี       
การเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความ
มุ่งมั่นที่จะผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมโดยจัดใหม้ีการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาในหลักสูตร
สามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น า  มี
ความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติวิชาชีพได้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านจริยธรรม  และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  

ให้ความรู้เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในการศึกษาวิจัย ผลกระทบ

ต่อสังคม และข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในวิชาชีพ และมีกิจกรรมที่

เสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านความคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบและสร้างสรรค์ 

ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เ ชิงทฤษฎี และได ้ฝ ึกกระบวนการการคิด

วิเคราะห์  และสังเคราะห์ผ่านการปฏิบัติการด้านการออกแบบภูมิ

สถาปัตยกรรม และจัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสน าเสนอผลการออกแบบ

ต่อผู้เช่ียวชาญ และผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก 

ด้านภาวะผู้น า  ความรับผิดชอบ 

และมีวินัยในตนเอง 

1. ก าหนดให้มีการคิดเชิงกลยุทธ์ต้องเกิดมาจากความคิดภายในของ

ผู้น า และน าไปสู่กระบวนการการท างานที่มุง่เน้นและให้ความส าคัญ

กับการท างานที่มีระบบและแบบแผน โดยให้นักศึกษามีภาวะการ

เป็นผู้น าจากกิจกรรม  การมีปฏิสัมพันธ์ในช้ันปีและระหว่างช้ันปี มี

ความรับผิดชอบและมีวินัยในการวางแผนปฏิบัติงานในวิชาที่มี การ

เรียนการสอนในช้ันเรียน มีวินัยในการเข้าเรียนสม่ าเสมอ ตรงต่อ

เวลา และแสดงความคิดเห็นต่อเพื่อนร่วมช้ันเรียนและอาจารย์  

2. มีกิจกรรมเพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ให้นักศึกษาได้รู้จัก

คิด ฝึกปฏิบัติแก้ไขปัญหา เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

ที่มีประสิทธิภาพโดยเสริมสร้างความเป็นผู้น า ที่มีวินัยในตนเอง 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

มีการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรมที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติตนที่ดีในการเรียนรู้ ในการ
ค้นคว้า งานวิจัย และการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ผู้สอนใน
แต่ละวิชาจึงมีการสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต  
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบวิชาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กร และ
สังคม 
5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 

 2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
หลักสูตรฯ ได้วางกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ดังนี ้
1) สอดแทรกเนื้อหาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาต่าง ๆ 
2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์    

 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ส าหรับการประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ 
1) พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน 
2) พฤติกรรมการส่งงานและการสอบ ประเมินจากการส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และพฤติกรรมในการสอบ    
 2.2  ด้านความรู้ 
 2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของวิชาการด้าน
ภูมิสถาปัตยกรรม ตลอดจนมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อท างานวิจัย เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วย
พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ในแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

1) มีความรู้ และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาชีพ 
2) มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่อง และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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3) สามารถน าหลักการ ทฤษฎี และความรู้อื่น ๆ เข้ามาสร้างแนวทาง และแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

4) ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้อื่นในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 2.2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรปูแบบ  โดยเน้นหลักการ ทฤษฎี  และการประยุกต์เพื่อ
การปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  กล
ยุทธ์ที่ใช้ประกอบด้วย 

1) การบรรยาย 
2) การฝึกปฏิบัติ 
3) การสัมมนา 
4) การท าแบบฝึกหัด 
5) การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 

 2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติการของนักศึกษา  ดังนี้ 
1) การทดสอบย่อย   
2) การสอบกลางภาค 
3) การสอบปลายภาค 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) การเขียนรายงาน 

 2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเอง และประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองเมือ่จบการศึกษา
แล้ว ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ใน
สาขาวิชา โดยเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจ สามารถวิเคราะห์ที่มาและสาเหตุของปัญหาตลอดจนวิธีการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง พัฒนาข้อสรุปข้อเสนอแนะที่ขยายองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่มีอยู่
เดิม นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี ้

1) สามารถวิเคราะห์เช่ือมโยง  และท าความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยบูรณาการ
ความรู้ในหลาย ๆ ด้าน และสังเคราะห์แนวคิดเพื่อวางแผน และหรือสร้างสรรค์ตามกระบวนการท างาน 

2) สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ประกอบด้วยจินตนาการ แก้ไขปัญหาในการออกแบบ
ภูมิสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อน หรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ประสานประโยชน์ใช้สอย ความงาม และ
เทคโนโลยี บริบททางสังคมและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน 
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3) มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ที่สามารถเข้าใจที่ว่าง  และรูปทรง 
4) มีกระบวนการทางความคิดและการท างานอย่างเป็นระบบ 

 2.3.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ใช้กลยุทธ์การสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นการพัฒนาทักษะทางปัญญาทีป่ระยุกต์ใช้

หลักการและทฤษฎี โดยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะและเนื้อหาสาระของ 
รายวิชาน้ัน ๆ และจัดให้มีการเรยีนรูใ้นรายวิชาปฏิบัติการ และเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่  หรือเชิญผู้ เ ช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  กลยุทธ์ที่ใช้
ประกอบด้วย 

1) การอภิปราย/สัมมนากลุ่ม  
2) การฝึกปฏิบัติ (เช่นวิชาปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม) 
3) การเรียนรู้และจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหา 

 
 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติการของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งนี้
เกณฑ์ประเมินผลเป็นไปตามการก าหนดของผู้รับผิดชอบรายวิชา กลยุทธ์การประเมินประกอบด้วย 

1) การมีส่วนร่วมในการอภิปราย/สัมมนา  
2) ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาเพื่อน าไปสู่แนวทางการออกแบบ 
3) ผลงานปฏิบัติการออกแบบ 
4) การสอบประมวลความรอบรู้ 

 2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาควรมีคุณสมบัติ ดังนี ้
1) มีภาวะการเป็นผู้น า หรือผู้ตามที่ดี รู้จักการท างานร่วมกันกับผู้อื่น สามารถล าดับ

ความส าคัญ และแก้ไขข้อขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
3) มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และองค์กรได้อย่างถูกต้อง และมี

ประสิทธิภาพ 
 2.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย 
1) การท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 
2) การมอบหมายงานเป็นกลุ่ม 
3) การมอบหมายงานเป็นรายบุคคล 
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 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มใน   
ช้ันเรียนและสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วย 

1) การแสดงออกในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2) พฤติกรรมในการท างานเป็นกลุ่ม 
3) ผลสัมฤทธ์ิของงานที่ได้รับมอบหมาย 

 2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี เป็นพื้นฐานที่
จ าเป็นของนักศึกษาด้านภูมิสถาปัตยกรรม ทั้งการเรียน และการประกอบอาชีพ ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องมี
คุณสมบัติครอบคลุม ในประเด็นต่อไปนี้ 

1) มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ และน าเสนอผลงาน ทั้งการพูด 
การเขียนและการใช้สื่ออื่น ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

2) สามารถน าการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพ
อย่างเหมาะสม 

3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจ าเป็น 

4) สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประกอบด้วย 
1) การมอบหมายให้สืบค้น จัดการ และน าเสนอข้อมูล 
2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การน าเสนอผลงาน 
2) การเขียนรายงาน 
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 2.6  ทักษะด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
 2.6.1 ผลการเรียนรู้ทักษะด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 

นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  ที่
สามารถประยุกต์ในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ในประเด็นต่อไปนี้  

1) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะและ
การออกแบบ 

2) สามารถประยุกต์ใช้หลักการด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ในการออกแบบ         
ภูมิสถาปัตยกรรม 
 2.6.2 กลยุทธ์การสอนทักษะด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 

ประกอบด้วย 
1) การปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

 2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
1) ผลงานการปฏิบัติการ   
 

3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
 1.    ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1  มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต  
 1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
 1.3  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 1.4  เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบวิชาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กร และสังคม 
 1.5  มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 
 2.    ด้านความรู้ 
 2.1  มีความรู้และความเข้าใจหลักการ  และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาชีพ 
 2.2  มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่อง  และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 สามารถน าหลักการ ทฤษฎี และความรู้อื่น ๆ เข้ามาสร้างแนวทาง และแก้ไขปัญหาใน 

การปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
 2.4 ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้อื่นในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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 3.    ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถวิเคราะห์เช่ือมโยง และท าความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยบูรณาการความรู้

ในหลาย ๆ ด ้าน และส ังเคราะห ์แนวคิดเพื ่อวางแผน และหร ือสร ้างสรรค ์ตาม
กระบวนการท างาน 

 3.2 สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ประกอบด้วยจินตนาการ แก้ไขปัญหาในการออกแบบที่ซับซ้อน  
หรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ประสานประโยชน์ใช้สอย ความงาม และเทคโนโลยี  
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน 

 3.3 มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ที่สามารถเข้าใจที่ว่าง  และรูปทรง 
 3.4 มีกระบวนการทางความคิดและการท างานอย่างเป็นระบบ 
 4.    ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 มีภาวะการเป็นผู้น า หรือผู้ตามที่ดี รู้จักการท างานร่วมกันกับผู้อื่น สามารถล าดับความส าคัญ  

และแก้ไขข้อขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
 4.3 มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และองค์กรได้อย่างถูกต้อง และมี

ประสิทธิภาพ 
 5.    ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีทักษะทางการสื่อสาร  สามารถถ่ายทอดความรู้ และน าเสนอผลงาน ทั้งการพูด การเขียน

และการใช้สื่ออื่น ๆ  ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 5.2 สามารถน าการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่าง

เหมาะสม 
 5.3 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม

และจ าเป็น 
 5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
 
 6.    ทักษะด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
 6.1 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎี ที่ เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะและการ

ออกแบบ 
 6.2 สามารถประยุกต์ใช้หลักการด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ในการออกแบบภูมิสถาปตัยกรรม 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หมายถึงกระบวนการหาหลักฐานเพื่อยืนยันหรือสนับสนุนว่า  
นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิการศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจได้จากผลการ
ประเมินข้อสอบว่าครอบคลุม มาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความจริง การให้ข้อมูลย้อนกลับ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา ภาควิชาการออกแบบและ
วางผังชุมชนเมือง ได้ด าเนินการดังนี้ 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา        

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  เพื่อทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา   

การทวนสอบระดับรายวิชา ให้ประเมินและวัดผลการศึกษาของนักศึกษาตามลักษณะเฉพาะของ
รายวิชา ในทุกรายวิชาได้จัดท าการประเมินผลการสอนของอาจารย์จากนักศึกษา และน าผลการประเมิน
ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป   

(1) ก าหนดระยะเวลาและกรอบในการท าวิทยานิพนธ์อย่างชัดเจน ประเมินผลความก้าวหน้า
โดยคณะกรรมการที่ตั้งข้ึน โดยความควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา  

(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการติดตามสัมฤทธ์ิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และน าผลการทวนสอบที่ได้มา
ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร โดยอาจด าเนินการดังนี้   

(1) การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ 
ระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถและความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

(2) การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

(3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สงูข้ึน ในแง่ของความพร้อมและความรู้

จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรบัปรุงหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึน 
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(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีม่าประเมินหลกัสตูรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา  

(6) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนสิทธิบัตร จ านวนรางวัลทางสังคมและ
วิชาชีพ      

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1 
 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
นั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 แผน ข 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ เทียบเท่ า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
 1.1 มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา 

หลักสูตร บทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
 1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการแนะน าทักษะการสอน การประเมินผล ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ 
 1.3 สนับสนุนเงินทุนส าหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในสาขาที่ตนช านาญ 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้

ทันสมัย 
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
(4) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการท าวิจัยเทคนิคการเรียนการสอนและการวิจัยช้ันเรียน 
(5) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
(1) ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม 
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ และขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
(4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเช่ียวชาญใน

สาขาวิชา 
(5) สนับสนุนงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
(6) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ  
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
  
1.  การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีกระบวนการบรหิารจัดการหลักสตูรใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรที่ประกาศใช้และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่การ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี ้
 ภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะกรรมการ 
ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/     การค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้มีจ านวน คุณสมบัติ 
และภาระหน้าที่ เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ซึ่งเป็นการก ากับให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู ้สอน และแต่งตั ้งคณะท างานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อตดิตาม รวบรวมข้อมูล และจัดท ารายงานการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปี
การศึกษา ส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสกอ. หรือระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาแบบอื่นที่สภามหาวิทยาลัย และ สกอ. รับรอง นอกจากนี้หลักสูตรยังได้รบัการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการภายนอก เพื่อปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ไม่เกินทุก 5 ปี
การศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย 

 
2.  บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
 หลักสูตรฯ ก ากับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรฯ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยหลักสูตรฯ ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งครอบคลุม
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 นอกจากนี้แล้ว เพื่อให้สอดคล้องตามวิสยัทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตตาม
สาขาวิชาชีพ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรจึงครอบคลุมผลการเรียนรู้ด้านที่ 6) ทักษะด้าน
ศิลปะและการสร้างสรรค์  
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 หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และแบบส ารวจความก้าวหน้าทางอาชีพการงานของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรไปแล้ว 1 ปีการศึกษา 
 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา   
 การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า  คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาค าตอบที่มี              
ความน่าเช่ือถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้
ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน ามาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยหลักสูตรฯ ได้กระตุ้นและ
ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
3.  นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร ก าหนดเกณฑ์
ที่ใช้ในการคัดเลือกที่มีความโปร่งใสชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร  
มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลอืกหรือวิธีการคัดผูเ้ข้าศึกษาที่มคีวามพร้อมและมีศักยภาพในการส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
 หลักสูตรฯ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาค
การศึกษาเพื่อแนะน าแผนการศึกษา ช้ีแจงกฎระเบียบและข้ันตอนต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และมีการให้ค าปรึกษาใน
การเลือกแผนการศึกษาและรายวิชาที่เหมาะสมกับพื้นความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา  
 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีกลไกในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยมีระบบและกลไกในการควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระแก่บัณฑิตศึกษา มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ มีกลไกการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีการควบคุมจ านวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และมีการติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมี     
การจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในที่ประชุมหลักสูตรทุกภาคการศึกษา มีกลไก
และการด าเนินการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีอัตราการส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรสูง และมีกลไกการประเมิน   
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
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4.  อาจารย ์
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 คณะวิชาฯ ภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ ร่วมกันวางแผนอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตร  เพื่อให้
เพียงพอกับความต้องการและเพือ่ประสทิธิภาพของการเรียนการสอน มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมีคุณสมบัติอื่น ๆ  ตรงตามความต้องการของหลักสูตร มีระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาการ และด้าน
วิชาชีพ 
 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 หลักสูตรฯ ด าเนินการให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เปิดสอน โดยส่งเสริมให้อาจารย์รุ่นใหม่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มี
กลไกในระดับคณะวิชาฯ และภาควิชาฯ ในการส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ และมีกลไกในระดับ
คณะวิชาฯ และภาควิชาฯ ในการส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตและเผยแพร่งานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการประเมิน
และรายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น  
ระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรและคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทั้งในสายวิชาการและวิชาชีพ ท าหน้าที่พิจารณารายละเอียดและเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร
ให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา  
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรฯ มีการก าหนดผู้สอนโดยที่ประชุมหลักสูตร ท าการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่
มีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญในวิชาที่สอน และมีการพิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษที่ เช่ียวชาญใน        
การปฏิบัตวิิชาชีพมาร่วมสอนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิชาชีพและเพิ่มพูนทักษะที่ตรงต่อ          
ความต้องการของตลาดและสังคม 
 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และมคอ.4) และการจัดการเรยีนการสอนในที่ประชุมหลกัสตูรก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างรายวิชา 
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 หลักสูตรฯ มีกลไกในการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ     
ความก้าวหน้าของศาสตร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเช่ียวชาญที่เหมาะสมกับหัวข้อใน
การศึกษาของนักศึกษา มีกลไกในการก ากับติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ  และมีการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  
 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี
การก าหนดเกณฑ์การประเมินและแผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชาตาม มคอ.2  มีการจัดท า มคอ.3 ซึ่งมีการก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการ
ประเมินและวัดผลรายวิชาโดยใช้วิธีที่หลากหลาย  
 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาในหลักสูตรโดยที่ประชุมหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7) โดยที่ประชุมหลักสูตร และน าผลการประเมนิมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใน
ปีการศึกษาถัดไป 
 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการประเมินผลวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระโดยการแต่งตั้ง           
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และพิจารณาคุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที ่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที ่หลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร จะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7)  
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย มีระบบการด าเนินงานเพื่อความพรอ้มของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยที่ประชุม
หลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเสนอรายการความต้องการ
ผ่านภาควิชาเพื่อแจ้งให้คณะ/มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 คณะวิชาฯ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  โดยใช้
แบบสอบถามกลางที่ส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดท า เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพอเพียงและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2560 

ปี  
2561 

 ปี 
2562 

(1) อาจารยป์ระจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานของหลกัสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยกอ่นการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปกีารศึกษา 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X 

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

  X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารยป์ระจ าหลักสูตรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่ครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบัการพฒันา
วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2560 

ปี  
2561 

 ปี 
2562 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

 X X 

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

  X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 

 

เกณฑ์ประเมิน 
 หลักสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี ้

มีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มผีลด าเนินการบรรลุเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพจิารณา
จากจ านวนตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละป ี

 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2560 ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบง่ช้ีรวม   9 ตัว 

2561 ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบง่ช้ีรวม  11 ตัว 

2562 ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบง่ช้ีรวม  12 ตัว 
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายและการสอบ 

1.1.2 ประเมินการสอนจากเอกสารการประเมินที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษา 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 

1.2.2 ผลการประเมินโดยนักศึกษาจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับปรุงต่อไป 
1.2.3 มีการประชุมผู้ร่วมสอนเพื่อประเมินตนเอง และผู้ร่วมงาน 
1.2.4 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อ

น ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ
รายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ก าหนดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาปรบัปรุงหลกัสตูรทุก 5 ปีการศึกษา เพื่อให้หลักสตูรมีความทันสมัย
และสอดคล้องต่อความต้องการของประเทศอยู่ตลอดเวลา โดยประเมินจากกลุ่มตัวอย่างต่อไปนี้ 
 2.1 นักศึกษาและมหาบัณฑิต 
 ด าเนินการส ารวจเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี  รวมถึง
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านมาในหลักสูตรดังกล่าว 
 2.2 ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
 ติดตามประสิทธิผลการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/
หรือผู้บังคับบัญชาโดย แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ 
 2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ด าเนินการให้มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสายวิชาการและวิชาชีพในการร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อ
เป็นการประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสตูร 
 มีการประชุมของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียด
หลักสูตรเป็นประจ า  และมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์ประกอบ 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไป
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ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร   
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป ี
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1  การปรับปรุงรายวิชา 
 อาจารย์ผู้สอนน าผลจากเอกสารการประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษา และจากการสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาในช้ันเรียนไปปรบัปรุง และมีการน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชา
หาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งหลักสูตรด าเนินการทบทวน ทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหลักสูตร มีขั้นตอนการปฏิบัติ 
ดังนี ้

(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูล จากการประเมินของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษาและ
บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ 

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จ าเป็นใน

การปรับปรุง 
(4) จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อทบทวนผลการด าเนินงาน

หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร 
(5) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
(6) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2550  



 55 มคอ. 2 

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่3/2550เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550  จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550”  
 ข้อ 2  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3   ให้ยกเลิก 

 3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 
 3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 

 3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
 2545 
 3.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่4) พ.ศ. 
2548 

 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่มีความก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด 
หรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 4   ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบได้เท่าที่ไม่ขัด
กับข้อบังคับนี้ 

 
หมวดท่ี  1 
บทท่ัวไป 

ข้อ 5    การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ใช้ระบบหน่วยกิตแบบทวิภาค หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า 
ข้อ 6   นักศึกษาหมายถึงผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  6.1  นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามข้อบังคับ

นี ้
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  6.2 นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตาม
ข้อบังคับนี้ในลักษณะทดลองศึกษาในภาคแรกของการศึกษา และเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 16.1 แล้วจึง
จะปรับสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ 

  6.3 นักศึกษาพิเศษ ได้แก่ ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติให้เข้าท าการวิจัย หรือเข้าศึกษา 
เป็นกรณีพิเศษโดยไม่รับปริญญา หรือเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย  หรือสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ต้นสังกัด ตามระเบียบว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาพิเศษของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ข้อ 7  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาตามข้อ 6.1 และ 6.2  มีดังนี ้
  7.1 ระดับประกาศนียบัตรบณัฑิตต้องส าเรจ็การศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 
  7.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะก าหนด 

  7.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญามหาบัณฑิต หรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 

  7.4 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต หรือปริญญา
มหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรองและผ่านการ
พิจารณาของสาขาวิชาแล้ว ดังนี ้
  7.4.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าต้องมีผลการเรียน
ดีมากหรือดีและเป็นผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น ๆ ดีเด่นและมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพ
เพียงพอ ที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ 
  7.4.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ต้องมีผลการ
เรียนด ีหรือผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตและเรียนรายวิชาต่างๆ ตามที่สาขาวิชาก าหนด 
ได้ผลดีเป็นพิเศษ หรือผ่านการพิจารณาของสาขาวิชาแล้ว 

  7.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  7.6 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
  7.7 มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่ภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  7.8 เป็นผู้สอบคัดเลือกได้  หรือได้รับการคัดเลือก 
  7.9 ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย

ศิลปากรตามข้อ 9 
ข้อ 8 ให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่โดยพิจารณาแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย เป็นนักศึกษาตามข้อ 6.1  และ
ข้อ 6.2  
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ข้อ 9  การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิด 
  9.1  ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศของบัณฑิต

วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือมีความประพฤติเสียหาย ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็น
ผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผิดน้ัน ดังนี ้
  9.1.1 ภาคทัณฑ์ 
  9.1.2 พักการศึกษา 
  9.1.3 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระยะเวลาที่นักศึกษาถูกพักการศึกษาให้นับรวมอยู่
ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

  9.2 ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดเกี่ยวกับการสอบทุกประเภทตามระเบียบการสอบของ
บัณฑิตวิทยาลัย ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ เป็นผู้พิจารณาว่าเป็น
ความผิดประเภททุจริต หรือส่อเจตนาทุจริต หรือเป็นความผิดอย่างอื่น และให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบดังนี้ 
  9.2.1 หากเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ถือว่านักศึกษา ผู้นั้นสอบตกหมดทุกวิชา
ที่ได้ลงทะเบียนศึกษาไว้ในภาคการศึกษาน้ัน และให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วย 
  9.2.2 หากเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริตหรือความผิดอย่างอื่นนอกจากข้อ 
9.2.1 ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผิด  

ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้สัง่ลงโทษนักศึกษาผู้กระท าความผดิตามที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว 
 ข้อ 10  การนับวันต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้ ให้นับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  และให้ถือก าหนดวันตาม
ปฏิทินการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป เว้นแต่วันสุดท้ายของ  การนับวันตาม
ก าหนดวันในข้อบังคับนี้ตรงกับวันหยุดราชการให้ถือเอาวันท าการถัดไปเป็นวันสุดท้าย 

 
หมวดท่ี  2 

การจัดการศึกษา 
        ข้อ 11  ในปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้น และ ภาคการศึกษา
ปลาย แต่ละภาคการศึกษามีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจะจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกภาคหนึ่ง
ก็ได้ โดยมีเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ทั้งนี ้ให้จัดช่ัวโมง การศึกษา
ในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
 บัณฑิตวิทยาลัยอาจเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 12 การนับเวลาการศึกษาให้นับเฉพาะภาคการศึกษาปกติที่เปิดท าการสอน โดยนับรวมเวลาที่
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตาม  ข้อ 19.1.1.1 
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ข้อ 13  ก าหนดระยะเวลาการศึกษาเป็นดังนี้ 
13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้เวลา

การศึกษา ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
13.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 5  ปีการศึกษา 
13.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ส าหรับกรณีรับจากนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา

บัณฑิต  ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และส าหรับกรณีรับจากนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต  ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ในกรณีที่เป็นโครงการพิเศษ  หรือหลักสูตร
นานาชาติ  ให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ
หรือคณะกรรมการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าก าหนด 
              ทั้งนี ้“ปีการศึกษา” ให้นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาต้นถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นของ
ปีการศึกษาถัดไป หรือนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปลายถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาปลายของ ปีการศึกษา
ถัดไป  แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 14 การวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะงานของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบ “หน่วยกิต" การ
ก าหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาในหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  ให้ก าหนดตามเกณฑ์ดังนี้ 

14.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์หรือไม่
น้อยกว่า 15  ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และมีการเตรยีม หรือการศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

14.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึก หรือทดลอง  2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 30 
ถึง 45 ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ  และเมื่อรวมกับการศึกษานอกเวลาแล้ว นักศึกษาใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3  
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

14.3 การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 45 ถึง 
90 ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

14.4 การค้นคว้าอิสระ  หรือวิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาการศึกษาค้นคว้า 3 ถึง 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
หรือตั้งแต่ 45 ถึง 60  ช่ัวโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิต 
 ข้อ 15 การก าหนดวิชาและหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา 
แต่อย่างน้อยที่สุดในทุกสาขาวิชาจะต้องมีปริมาณการศึกษาดังต่อไปนี้  

15.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงจะต้อง มีจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

15.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต จะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต  โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ดังนี ้

 15.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ การศึกษา
ตามแผน ก. แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  
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  15.2.1.1 แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กิต  และอาจศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 

  15.2.1.2 แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  12 หน่วย
กิต และต้องศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 15.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ 
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต และมีการสอบประมวลความรอบรู้ 

15.3  ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
 15.3.1 แบบ 1 มีวิทยานิพนธ์ และอาจมีรายวิชาหรือกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติม

โดยไม่นับหน่วยกิต  ทั้งนี ้ จ านวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
  15.3.1.1 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

ต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  15.3.1.2 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้อง

ท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน  

 15.3.2  แบบ 2 มีวิทยานิพนธ์ และมีรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยมีจ านวนหน่วยกิ
ตของวิทยานิพนธ์  และรายวิชาตามเกณฑ์  ดังนี ้ 

  15.3.2.1 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
ต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

  15.3.2.2 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้อง
ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกิต ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม
แบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน  
 ข้อ 16 การปรับสถานภาพและการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 

16.1 นักศึกษาทดลองศึกษาอาจได้รับการปรับสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 1 ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

 16.1.1  ได ้ S  ทุกรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตตามหลักสูตร 
 16.1.2  ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 และส าหรับระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องได้ค่า

ระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B  ทุกรายวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรด้วย 
 16.1.3 นักศึกษาทดลองศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือแบบ 

1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ SP 
16.2  สถานภาพของนักศึกษาสามัญ ให้จ าแนกสถานภาพเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค

ดังนี ้
  16.2.1 นักศึกษาปกต ิได้แก่ 
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  16.2.1.1 นักศึกษาสามัญแผน ก แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือ
นักศึกษาสามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่าง
ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยได้รับสัญลักษณ์ SP และหรือได้รับสัญลักษณ์ IP หลังจากลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์แล้ว 

  16.2.1.2 นักศึกษาสามัญในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือนักศึกษาสามัญ แผน ก. แบบ ก 2 หรือแผน ข. ในระดับปริญญามหาบัณฑิต 
หรือนักศึกษาสามัญแบบ 2 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 
ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไปหรือได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป 
ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป ภายใต้ข้อบังคับข้อ 16.2.1.1 หรือ 16.2.1.2 แล้วแต่กรณี หากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ S ทุกรายวิชา และหากได้
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี  ก็จะต้องได้รับสัญลักษณ์ IP ด้วย 
  16.2.2 นักศึกษารอพินิจ  ได้แก่ 

  16.2.2.1 นักศึกษาสามัญแผน ก แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือ
นักศึกษาสามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรยีน 
และหรือได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่างที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  โดยได้
สัญลักษณ์  UP  และหรือได้สัญลักษณ์  NP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว 

  16.2.2.2 นัก ศึกษาสามั ญระดับประกาศนี ยบั ตรบัณฑิ ต  หรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือนักศึกษาสามัญแผน ก แบบ ก 2 หรือ แผน ข. ในระดับปริญญามหาบัณฑิต 
หรือนักศึกษาสามัญแบบ 2 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 
ต่ ากว่า 3.00  หรือได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป ต่ ากว่า 
3.00 และหรือได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที ่ลงทะเบียนเรียน และ หรือได้สัญลักษณ์ NP 
หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว 
 ข้อ 17  การเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา  การเปลี่ยนระดับการศึกษา  การโอนหน่วยกิ
ตของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร และการเทียบโอน ผลการ
เรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 18  การรับโอนนักศึกษาต่างสถาบันและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ข้อ 19  การลาพักการศึกษา การกลับเข้าศึกษา และการลาออกจากการศึกษา 

19.1 การลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา 
  19.1.1 นักศึกษาที่มีเหตุจ าเป็นอันสมควร อาจลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใด  
ภาคการศึกษาหนึ่งก็ได้ เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดยยื่นค าร้องต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นก าหนดการยื่นค าร้องขอลาพัก
การศึกษาดังกล่าวแล้ว นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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  19.1.1.1 นักศึกษาถูกเกณฑ์  หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  19.1.1.2  นักศึกษาเจ็บปุวยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์ โดย

มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการ
รับรองตามที่กระทรวงการ คลังก าหนด 

  19.1.1.3 นักศึกษามีเหตุจ าเป็นอันสมควร หรือมีความจ าเป็นสุดวิสัย ในกรณีที่
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้น
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ตามข้อ 19.1.1.1 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
หลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  และในกรณีนี้ให้นักศึกษาได้สัญลักษณ์ W ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียน
ไว้ในภาคการศึกษา  ที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  19.1.2 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาเหตุจ าเป็นอันสมควร หรือความจ าเป็น
สุดวิสัยในการลาพักการศึกษา และมีอ านาจอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน  2 ภาคการศึกษา
ปกติติดต่อกัน  แต่รวมเวลาการลาพักการศึกษาทั้งหมดต้องไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
  19.1.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อจะกลับ
เข้าศึกษาใหม่ จะต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันเปิด ภาคการศึกษาไม่น้อย
กว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาน้ัน ทั้งนี ้เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 

19.2 การลาออกจากการศึกษา ให้นักศึกษาที่ประสงค์ลาออกยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ก่อนการสอบประจ าภาค และในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกนี้ ให้ถือว่านักศึกษาผู้ประสงค์ขอลาออก
นั้นยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งต่าง ๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกประการ 
 ข้อ 20  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

20.1 นักศึกษาสามัญที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่  1 ต่ ากว่า 2.50 หรือ
นักศึกษาทดลองศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 3.00  และหรือได้รับสัญลักษณ์ 
U ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

20.2  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 
20.3  เป็นนักศึกษารอพินิจ 2 ภาคการศึกษาปกติต่อเนื่องกัน 
20.4 สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่  2 ตามข้อ 34.1.6 ส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญามหาบัณฑิต และตามข้อ 34.2.2  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือสอบวัดคุณสมบัติไม่
ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ตามข้อ 33.5 

20.5 ไม่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระภายใน  3 ปี    
การศึกษา ส าหรับการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีที่มาจาก พื้นฐาน
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ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือภายใน 5 ปีการศึกษา ส าหรับการศึกษาระดับปรญิญาดุษฎีบัณฑิตกรณีที่มาจาก
พื้นฐานระดับปริญญาบัณฑิตของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น      

20.6  ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ 13 
20.7  ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 9 
20.8 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษาตามข้อ  19.1 หรือไม่

ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติตามข้อ 22.1  และข้อ  22.2 
20.9  สอบวิทยานิพนธ์ตก 
20.10 ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
20.11 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 7 
20.12 ตาย 

 นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ 20.8 หรือข้อ 20.10 อาจขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ภายในก าหนด
ระยะเวลา 2 ป ีนับจากวันที่นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร  ก็อาจอนุมัติ
ให้กลับเข้าศึกษาใหม่ได้ โดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้นรวมอยู่ ในระยะเวลาการศึกษา
ทั้งหมด ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น 
ๆ ที่ต้องช าระหรือค้างช าระด้วย 
 

หมวดท่ี  3 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวิชา 

 ข้อ 21  การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
21.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ให้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนด 
21.2  ผู้ที่ไม่สามารถข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลาที่ก าหนดโดยไม่แจ้งสาเหตุอันสมควร  

ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิในการเข้าเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 22  การลงทะเบียนรายวิชา 

22.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าภาควิชา ทั้งนี้ นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียม
และหนี้สินต่าง ๆ (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยตามวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด จึงจะ
ถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ 

22.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วัน
แรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนนับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิลงทะเบียน ในภาค
การศึกษาน้ัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี ้นักศึกษาจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาค
การศึกษาน้ัน 
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22.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่ก าหนดจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่ม เป็นกรณี
พิเศษตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย  

22.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดจะต้องลาพักการศึกษา ส าหรับ
ภาคการศึกษานั้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 19.1 หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 

22.5 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาอาจอนุมัติให้นักศึกษา
ปกติตามข้อ 16.2.1 ลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้  ในกรณีที่
รายวิชาน้ันไม่ได้เปิดสอนอยู่ในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยมี
เงื่อนไข ดังนี ้
  22.5.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง  หรือระดับปริญญามหาบัณฑิต  จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  และให้น ามานับหน่วยกิต
และค านวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย 
  22.5.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะไม่น ามานับหน่วยกิตในหลักสูตร 

22.6 นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษาแบบ 1 ในระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ไม่มีการลงทะเบียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ ให้ลงทะเบียนรักษาสถานภาพ ทุกภาค
การศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 

22.7 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือ
ระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก. แบบ ก 2 หรือแผน ข. หรือระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2 ที่ศึกษา
รายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา หรือยังไม่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
ต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 

22.8  จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาซึ่งไม่นับรวมหน่วยกิตของ
รายวิชาที่ต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต มีดังนี ้
  22.8.1 ภาคการศึกษาปกติ 

22.8.1.1 นักศึกษาปกติต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 
หน่วยกิต 

22.8.1.2 นักศึกษารอพินิจต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 9 
หน่วยกิต 

22.8.1.3 นักศึกษาทดลองศึกษาต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ตามค าแนะน าของหัวหน้าภาควิชา 
  22.8.1.4  นักศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนตามค าแนะน าของหัวหน้าภาควิชา    
  22.8.2 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่า หรือเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 22.8.1 และข้อ 22.8.2 ให้ยื่นค าร้อง
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ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ ในกรณีที่นักศึกษาเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนตาม
หลักสูตรน้อยกว่า ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 22.8.1.1 และข้อ 22.8.1.2 ให้ลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่ต้องขอ
อนุมัต ิ
 ข้อ 23 การขอถอน และขอเพิ่มรายวิชา 

23.1 การขอถอนรายวิชาให้กระท าได้โดยมีเงื่อนไขและมีผลดังต่อไปนี้ 
  23.1.1 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วัน
แรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาที่ขอถอนนั้นจะ
ไม่ปรากฏในระเบียน 
  23.1.2 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 84 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือภายใน 42 
วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ขอถอน 
  23.1.3 การขอถอนรายวิชาใดเมื่อพ้นก าหนดตามข้อ 23.1.2 จะกระท ามิได้เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้ ในกรณีเช่นน้ีนักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติ
ให้ถอนนั้น 

23.2 การขอเพิ่มรายวิชาให้กระท าภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 
วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา เว้น
แต่ในกรณีที่นักศึกษาขอเพิ่มรายวิชาเมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ทั้งนี้ นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษา
ต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษาน้ัน 
 ข้อ 24 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งกรณีที่นักศึกษาอาจได้รับค่าธรรมเนียมคืน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี  4 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ 25 การวัดผลการศึกษา 
25.1 ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษา 

โดยอาจท าการวัดผลระหว่างภาคการศึกษาด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ท า หรือ
วิธีอื่น ๆ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน หรือจะใช้
วิธีการวัดผลอย่างอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะวิชาน้ัน ๆ ก็ได ้  

บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้  เพื่อใช้ในการวัดผลตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชา 
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25.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นักศึกษาจะมีสิทธ์ิเข้าสอบไล่ หรือได้รับการวัดผลใน
รายวิชาใดต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้น หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษา หรือมีผลงานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของ
อาจารย์ผู้สอน 
 ข้อ 26 การประเมินผลการศึกษา 

26.1 รายวิชาที่มีการวัดผลเป็นระดับ ให้แบง่ค่าระดบัโดยมสีัญลักษณ์ดังนี้     
ผลการศึกษา สัญลักษณ์ ค่าระดับ 

ดีมาก        A 4.0 

ดี      B+ 3.5 

      B 3.0 

พอใช้      C+ 2.5 

      C 2.0 

อ่อน      D+      1.5 

      D 1.0 

ตก      F 0 

 
  26.2 ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดผลในรายวิชาใดโดยไม่มีค่าระดับให้แสดงผล
การศึกษาในรายวิชาน้ันด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 

          สัญลักษณ์   ผลการศึกษา 
          S (satisfactory)      เป็นที่พอใจ 
          U (unsatisfactory)    ไม่เป็นทีพ่อใจ 
 

 26.3 ในกรณีที่รายวิชาใดยังมิได้ท าการวัดผล หรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานผลการศึกษา
รายวิชาน้ันด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี ้

สญัลักษณ์    ผลการศึกษา 
          I (incomplete)   ไม่สมบรูณ์ 
          W (withdrawn)   ถอนรายวิชา 
          Au (audit)    ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
                   IP (in progress)   มีความก้าวหน้า (ส าหรับรายวิชาที่ใช้ 
                                        เวลาปฏิบัตงิานต่อเนื่องและไม่สามารถ 
        ด าเนินการให้เสร็จก่อนสิ้นภาคการศึกษา)    
                         SP (satisfactory progress)      ความก้าวหน้าเป็นทีพ่อใจ 

            UP (unsatisfactory progress)  ความก้าวหน้าไม่เป็นทีพ่อใจ 
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  26.4 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
  26.4.1 ให้ใช้สัญลักษณ์ IP ( in progress) หรือ NP (no progress) ส าหรับ
วิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งอยู่ในระหว่างการเรียบเรียง โดยนักศึกษาได้ลงทะเบียนแล้ว 
  26.4.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ให้ก าหนดเป็น 4 ระดับ ดังนี ้

ดีมาก Excellent 
ดี  Good 
ผ่าน Passed 
ตก Failed 

  26.5 การให้สัญลักษณ์  F จะให้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  26.5.1 นักศึกษาไม่ผ่านการวัดผลหรือสอบไม่ผ่านตามข้อ 25.1 
  26.5.2 นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบ  หรือไม่ได้รับการวัดผลตามข้อ 25.2 
  26.5.3  นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับโทษให้สอบตกตามข้อ  9.2.1 
  26.5.4 นักศึกษาไม่แก้ค่า I ตามข้อ 26.6 
  26.5.5 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
  26.5.6 นักศึกษาไม่ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ 23.1.3 
  26.6 การให้สัญลักษณ์ I จะให้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  26.6.1 นักศึกษาปุวยระหว่างการสอบรายวิชานั้น หรือขาดสอบเนื่องจากปุวยโดยมี
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการ
รับรองตามที่กระทรวงการ คลังก าหนด หรือขาดสอบโดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  26.6.2 นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชานั้นยังไม่ครบถ้วนและ
อาจารย์ผู้สอนเห็นว่ายังไม่สมควรวัดผลการศึกษาข้ันสุดท้ายของนักศึกษา   
  การแก้ค่า I นักศึกษาจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้
ครบถ้วน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวัดผลและส่งผลการศึกษาของนักศึกษาแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 10 วัน
หลังจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าวบัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็น F 
หรือ U โดยอัตโนมัต ิเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ให้ขยายเวลาได้เป็น
กรณีพิเศษเมื่อเห็นว่ามีเหตุผลส าคัญและจ าเป็น โดยอาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
  26.7 การให้สัญลักษณ์ S จะให้ในกรณีที่รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจและหลักสูตร
ระบุให้วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับหรือในกรณีได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ 17  
  การให้สัญลักษณ์ U จะให้เฉพาะรายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ และหลักสูตรระบุให้
วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 
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  26.8 การให้สัญลักษณ์ SP จะให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และ
ภาควิชาพิจารณาผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษามีความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ     
  การให้สัญลักษณ์ UP จะให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และ
ภาควิชาพิจารณาผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษามีความก้าวหน้าไม่เป็นที่พอใจ 
  26.9 การให้สัญลักษณ์ IP จะให้ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาท
การเรียนการสอนมีลักษณะเฉพาะ ดังนี ้ 
  26.9.1 ให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าอิสระ ที่อยู่ระหว่างการเรยีบ
เรียงว่ามีความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
  26.9.2 ให้ส าหรับรายวิชาที่การเรียนการสอนมีลักษณะเฉพาะ โดยมีข้อก าหนดให้
นักศึกษาใช้เวลาปฏิบัติงานต่อเนื่อง  และไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนภาคการศึกษานั้น ๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือตามที่อธิการบดีโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดีจะได้ประกาศก าหนดไว้นั้น เมื่อได้
ท าการวัดผลแล้ว  ให้ใช้ค่าระดับจากการวัดผลนั้นแทนสัญลักษณ์ IP 
  26.10  การให้สัญลักษณ์ NP จะให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่อยู่
ในระหว่างการเรียบเรียงว่าไม่มีความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคนับตั้งแต่ ภาคการศึกษาแรกที่
นักศึกษาลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
  26.11 การให้สัญลักษณ์ W จะให้เฉพาะกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 19.1.1 ข้อ 23.1.2 และข้อ 
23.1.3 
  26.12 การให้สัญลักษณ์ Au จะให้ในรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
 ข้อ 27  การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
  27.1 การนับหน่วยกิตเพื่อให้ครบหลักสูตรตามข้อบังคับนี้  ส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือระดับปริญญามหาบัณฑิต ให้นับ หน่วยกิต
เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับสัญลักษณ์ S เท่านั้น เว้นแต่
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือรายวิชาบังคับเลือก นักศึกษาต้องสอบได้ค่าระดับผลการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ S ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่าต้องได้  S  ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า  B 
  27.2 นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่
เป็นวิชาบังคับต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นใหม่ให้ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ S  
แล้วแต่กรณี 
  27.3 ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ใน
รายวิชาบังคับเลือก นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นในกลุ่ม
เดียวกันก็ได ้
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  27.4 รายวิชาบังคับ หรือรายวิชาบังคับเลือกที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ า
กว่า B นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนรายวิชาน้ันอีก 
  27.5 นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U  ในรายวิชา
ที่เป็นวิชาเลือกมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้ 
  27.6 ในกรณีที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาใดซ้ า หรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนด การ
นับหน่วยกิตตามข้อ 27.1  ให้นับหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ 28 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหา ค่าระดับเฉลี่ย
ประจ าภาคของรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และค านวณหา ค่าระดับเฉลี่ยสะสม
ส าหรับรายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา  ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 
 ข้อ  29 การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดับของแต่ละ
รายวิชาที่ได้รับในภาคการศึกษาน้ันกับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาน้ัน โดยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่สาม มีค่าตั้งแต่ 5 ข้ึน
ไป ให้เพิ่มค่าทศนิยมในต าแหน่งที่สองข้ึนอีกหนึ่งหน่วย 
 การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดับของแต่ละรายวิชาที่
ลงทะเบียนต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษารวมถึงภาคการศึกษาปัจจุบันกับหน่วยกิตของรายวิชานั้น แล้วหารด้วยจ านวน
หน่วยกิตทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้  โดยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ 5 
ข้ึนไป ให้เพิ่มค่าทศนิยมในต าแหน่งที่สองข้ึนอีกหนึ่งหน่วย 
 ข้อ 30 รายวิชาใดที่มีการรายงานผลการศึกษาโดยใช้สัญลักษณ์  I,S,U,SP,UP, IP,NP,W และ Au 
ไม่ให้น ารายวิชาน้ันมาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับเฉลี่ยสะสมตามข้อ 29 
 ข้อ  31 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ได้
เทียบให้เท่ากับรายวิชาที่อนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ 17 และข้อ 18 มิให้น าผลการศึกษารายวิชานั้นมา
ค านวณค่าระดับเฉลี่ย 

 
หมวดท่ี  5 

การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบประมวลความรอบรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ 
 ข้อ 32 การสอบภาษาต่างประเทศ 
  32.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้อง
สอบภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  32.1.1 นักศึกษาชาวต่างประเทศต้องสอบผ่านการสอบภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตน
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  
  32.1.2 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศไว้ในปฏิทิน
การศึกษา ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาษาต่างประเทศ และให้แสดงผลการสอบ
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ภาษาต่างประเทศโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้สัญลักษณ์ U นักศึกษามีสิทธิขอสอบได้
อีก 
  32.2  นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ โดยได้ศึกษาและหรือสอบ
ผ่านภาษาต่างประเทศในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้      
   32.2.1 นักศึกษาสามารถสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้สอบใน
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย 
   32.2.2 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัย  จัดอบรม
นอกหลักสูตร 
   32.2.3 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
โดยไม่นับหน่วยกิตสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง โดยให้แสดงผลการสอบเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U นักศึกษา
ที่สอบได้สัญลักษณ์ S มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 
   32.2.4 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต และก าหนดใหวั้ดผลเป็นค่าระดับ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B มี
สิทธ์ิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 
   32.2.5 นักศึกษาสอบผ่านภาษาต่างประเทศจากสถาบันอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่
บัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐาน 
 ข้อ 33 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมายถึง การสอบเพื่อวัด ความรอบรู้ใน
วิชาการตามที่หลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตก าหนด และวัดความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้ตลอดจน
การน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
  33.1 ให้นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 สอบวัดคุณสมบัติก่อนที่จะท า
วิทยานิพนธ์ ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2 ให้สอบวัดคุณสมบัติหลังจากสอบผ่านรายวิชา
บังคับตามที่หลักสูตรก าหนด 
  33.2 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบวัดคุณสมบัติไว้ในปฏิทินการศึกษา 
  33.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตามค าแนะน าของ
ภาควิชา 
  33.4 ให้แสดงผลการสอบโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
  33.5 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านเปน็ครั้งที่ 2 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรืออาจ
ได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน 
 ข้อ 34 การสอบประมวลความรอบรู้ ให้นักศึกษาซึ่งได้ศึกษารายวิชาและได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วน
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  มีสิทธิสอบประมวลความรอบรู้ 
  34.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
   34.1.1 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ก. แบบ ก 2 จะต้องสอบประมวลความรอบ
รู้  หากหลักสูตรก าหนดว่ามีการสอบประมวลความรอบรู้ 
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   34.1.2 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ข. ต้องสอบประมวลความรอบรู้ 
   34.1.3 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบประมวลความรอบรู้ไว้ในปฏิทิน
การศึกษา 
   34.1.4  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ตาม
ค าแนะน าของภาควิชา 
   34.1.5 ให้แสดงผลการสอบประมวลความรอบรู้โดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
   34.1.6 หากนักศึกษาสอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
  34.2  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
   34.2.1 การสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา 
   34.2.2 นักศึกษาที่สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา หรืออาจได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตใน
สาขาวิชาเดียวกัน 
 

หมวดท่ี  6 
การท าวิทยานิพนธ์ 

ข้อ 35  การท าวิทยานิพนธ์ 
 35.1 การอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 

   35.1.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
    35.1.1.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาก่อน 
    35.1.1.2 นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 2 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์จะต้องศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมี
จ านวนหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    35.1.1.3 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ปี
การศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น  มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   35.1.2  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
    35.1.2.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ จะต้อง
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบภาษาต่างประเทศ รวมทั้งต้องผ่านเงื่อนไขตามที่สาขาวิชาก าหนด
และผ่านความเห็นชอบจากภาควิชาแล้ว 
    35.1.2.2 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน 3 
ปีการศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพื้นฐานปริญญามหาบัณฑิตหรือภายใน 
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5 ปีการศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพื้นฐานปริญญาบัณฑิต มิฉะนั้นจะ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้เปลี่ยนระดับการศึกษาไปเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
   35.1.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั ้งคณะกรรมการเพื ่อพิจารณาหัวข้อและ
โครงการวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของภาควิชา 
   35.1.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ งอาจารย์ประจ าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว  ทั้งนี้ในกรณีที่จ าเป็น
อย่างยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักก็ได้ ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยา นิพนธ์ร่วมอาจเป็นอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งนี้  อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะ ต้องไม่เกิน  3 คน    
   35.1.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
ที่ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  แต่ถ้าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ที่เปลี่ยนแปลง
ให้คณะกรรมการตามข้อ  35.1.3 เพื่อพิจารณาใหม่ 

 35.2  การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
   35.2.1 ผู้มีสิทธิลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ คือ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและ
โครงการวิทยานิพนธ์แล้ว 
   35.2.2 การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา  
โดยอาจลงทะเบียนทัง้หมดในครั้งเดียว  หรือลงทะเบยีนบางหน่วยกิตเป็นงวด ๆ  ตามที่ภาควิชา หรือสาขาวิชา
พิจารณาโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 
   35.2.3 ในระหว่างการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
เป็นผู้ประเมินผลความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาที่
นักศึกษาได้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  โดยรายงานผลเป็นสัญลักษณ์ IP หรือ NP แล้วแต่กรณี 

 35.3 การเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ 
   35.3.1 การเสนอวิทยานิพนธ์ที่ได้เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อขอรับ อนุมัติ
นั้นนักศึกษาต้องเรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและสอบผ่านการสอบประมวล ความรอบรู้  
ในกรณีที่มีก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ รวมทั้งสอบผ่านภาษาต่างประเทศ  และ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
   35.3.2 รูปแบบของวิทยานิพนธ์ที่เสนอให้เป็นไปตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
   35.3.3 การเสนอวิทยานิพนธ์อาจเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ก็ได้
ตามที่หลักสูตรก าหนด ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้   หาก
ประสงค์จะใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
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   35.3.4 ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ จ านวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาหรือผู้ที่หัวหน้าภาควิชา
มอบหมาย ซึ่งต้องมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ 
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 3 คน ทั้งนี ้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างน้อย 
1 คน 
   35.3.5 ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ตรวจพิจารณาและสอบวิทยานิพนธ์
แล้วเห็นควรให้แก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย ให้ถือว่าการประเมินผลนั้นปราศจากเงื่อนไขมาตั้งแต่แรก  ถ้า
วิทยานิพนธ์นั้นมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขมาก ให้นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วันนับแต่วันสอบวิทยานิพนธ์ หรือตามเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัย
ทราบ และให้  คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประเมนิผลหลังจากวันที่นักศึกษาได้แก้ไขวิทยานิพนธ์ตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 
   35.3.6 การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือมติให้ผ่าน
เป็นเอกฉันท์ หากกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีความเห็นไม่ตรงกัน ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาช้ีขาด 
   35.3.7 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เป็นไปตามข้อ 
26.4.2 
   35.3.8 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหรือภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนด
ในหลักสูตร ให้บัณฑิตวิทยาลัยตามจ านวนและรูปแบบที ่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย
อนุม ัติ    กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้หากประสงค์จะใช้
ภาษาต่างประเทศ อื่น ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน  
   35.3.9 วิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ระดับบัณฑิตศึกษา การน าออกโฆษณาเผยแพร่ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
   35.3.10 ลิขสิทธ์ิของวิทยานิพนธ์เป็นของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   35.3.11 ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ได้โดยไม่
ขัดกับข้อบังคับนี้ 
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ข้อ 36 การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  หมายถึง สารนิพนธ์หรือรายงานอื่น
ใดที่มีลักษณะเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหลักสูตรแผน ข. 

 36.1 ผู้ที่จะมีสิทธิลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ภาควิชาก าหนด 
 36.2  ให้ภาควิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระเบียบ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ 
 36.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คน 
 36.4  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระจ านวนไม่เกิน  

3 คน 
 36.5  รูปแบบของการค้นคว้าอิสระให้น ารูปแบบของวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมา

ใช้โดยอนุโลม 
 36.6  การประเมินผลการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อ 26.4.2 

 
หมวดท่ี  7 

การส าเร็จการศึกษา 
ข้อ 37 คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 37.1 มีเวลาศึกษาไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 13 
 37.2 มีปริมาณการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 
 37.3 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน 

ก. แบบ ก 1 และนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 
 37.4 ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับ หรือบังคับเลือกทุกวิชาที่

หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดผลเป็นระดับ ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องได้ค่าระดับผลการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า B ในทุกรายวิชา 

 37.5 ได้สัญลักษณ์ S ในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
 37.6 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบภาษาต่างประเทศ หรือได้รับการยกเว้นการสอบ

ภาษาต่างประเทศตามข้อ 32.2 
 37.7 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบประมวลความรอบรู้ในหลักสตูรที่ระบวุ่ามีการสอบประมวล

ความรอบรู้ และส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้สัญลักษณ์ S ในการสอบวัดคุณสมบัติอีก
ด้วย 

 37.8  สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่ต่ ากว่าระดับผ่าน 
 37.9 ได้ส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติ

แล้วต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
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  37.10 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก. แบบ ก 1 และ
แบบ ก 2 จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ การยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(proceeding) หรือผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฏีบัณฑิตจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน  หรือส่วนหนึ่งของผลงาน  
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer 
review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

ข้อ 38 เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 แล้ว ให้ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อขอให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาการส าเร็จการศึกษา  

ข้อ 39 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา     
 39.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 
 39.2 ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
 39.3 มีความประพฤติดี 

 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 40 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550  ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา 

ข้อ  41 ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบและประกาศที่ออกใช้บังคับโดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับนี้  ให้
น าระเบียบและประกาศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 
       ประกาศ ณ วันที่    14   พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
                                                                   (ลงนาม)  ชุมพล   ศิลปอาชา 
              (นายชุมพล  ศิลปอาชา) 
                    นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร    
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  



 76 มคอ. 2 

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานทางวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
1. ชื่อ-นามสกุล 
  นาย รุจิโรจน์   อนามบุตร 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Urban Technological and Environmental Planning) University of Michigan, USA 
(1989) 
M.U.P. (Urban Planning) University of Michigan, USA (1985) 
M.L.A. (Landscape Architecture) Cornell University, USA (1984) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดบั 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524) 

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตพีิมพ์ในรอบห้าป)ี 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 

รุจิโรจน์ อนามบุตร, สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, วิชัย บุญวาศ, เกรียงไกร เกิดศิริ, สุพิชฌาย์ 
เมืองศรี, วิล์ลญา สงค์อิ่ม และนวีภาพ ทักษยศ.  (2560).  “โครงการจัดท าแผน
แม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี.” 
กรุงเทพฯ, กรมศิลปากร.  335 หน้า. 

รุจิโรจน์ อนามบุตร, สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, วิชัย บุญวาศ, ประติมา นิ่มเสมอ, สิง
หนาท แสงสีหนาท, สุพิชฌาย์ เมืองศรี, วิล์ลญา สงค์อิ่ม และนวีภาพ ทักษยศ. 
(2559). “โครงการศึกษาจัดท าแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อ
ลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์. ” กรุงเทพฯ , ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  447 หน้า. 
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สิงหนาท แสงสีหนาท, รุจิโรจน์ อนามบุตร, ก าธร กุลชล, ชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล, สินีนาถ 
ศุกลรัตนเมธี, กัตติกา กิตติประสาร, สุพิชฌาย์ เมืองศรี และเหมือนแก้ว จารุดุล. 
(2557). “โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานโครงการจัดท า
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนปูองกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด กลุ่มจังหวัดภาค
กลาง (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม).” 
กรุงเทพฯ, การเคหะแห่งชาติ.  431 หน้า. 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบบทความวิจยัในวารสารทางวิชาการ 

รุจิโรจน์ อนามบุตร และวิลาสินี สุขสว่าง. (2560). “การศึกษาทัศนคติต่อภูมิทัศน์ของ
โรงไฟฟูาวังน้อย” หน้าจั่ว ว ่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และ
สภาพแวดล้อม, 32 (มกราคม-ธันวาคม): D31-D49.  TCI กลุ่มที่ 2 

รุจิโรจน์ อนามบุตร และวิลาสินี สุขสว่าง. (2558). “การศึกษาคุณภาพเชิงทัศน์เพื่อ
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน” หน้า
จั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 29 
(มกราคม-ธันวาคม): 455-474.  TCI กลุ่มที่ 2 

วิล์ลญา  สงค์อิ่ม และรุจิโรจน์ อนามบุตร. (2558). “ผลกระทบทางสายตาของอาคาร
สูงเพื่อการอยู่อาศัยที่มีต่อวัดในบริเวณกรุงเทพมหานคร” Veridian E - 
Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปะ 8, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม): 3024-3041.  TCI กลุ่มที่ 
1 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ Proceeding 

รุจิโรจน์ อนามบุตร, สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, วิชัย บุญวาศ, เกรียงไกร เกิดศิริ, 
สุพิชฌาย์ เมืองศรี, วิล์ลญา สงค์อิ่ม และนวีภาพ ทักษยศ. (2560). “แผนแม่บท
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี” ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการภูมิ
สถาปัตยกรรม 7 สถาบัน ครั้งท่ี 2 หัวข้อ “LANDSCAPE 4.0” 26 สิงหาคม 
2560 (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560), 1-
20. 
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ด ารงศักดิ์ รินชุมภู และรุจิโรจน์ อนามบุตร. (2560). “การค านวณค่าการซึมได้ของ
น้ าฝนไหลนองบนสวนซับน้ าฝน” ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ หัวข้อ “ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นสร้างสรรค์” 30 
มีนาคม 2560 (เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
2560), 175-186. 

ภาริฉัตร  วิริยะ และรุจิโรจน์ อนามบุตร. (2559). “การประเมินคุณภาพเชิงทัศน์ของ
ถนนธนะรัชต์-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ทางหลวงหมายเลข 2090) กิโลเมตร
ที่  1-24” ใน เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 (Architecture and Environmental 
Design Conference (1st AED) “สรรค์สร้างอย่างเคารพธรรมชาติ” 
22 กรกฎาคม 2559 (เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559), 33-34. 

พณารัตน์ รักร่วม และรจุิโรจน์ อนามบุตร. (2558). “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรมของวัด กับผลกระทบทางสายตาจาก
อาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยที่มีต่อวัดในกรงุเทพมหานคร” ใน เอกสารสืบเน่ือง 
จากการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 5 เรื่อง 
"การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ทุนปัญญาสู่อาเซียน" 16-17 กรกฎาคม 2558 
(ม.ป.ท.: ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 245-260. 

ธัชรา เลิศกิจจา และรุจิโรจน์ อนามบุตร. (2558). “ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของ
อาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยกับผลกระทบทางสายตาที่มีต่อวัดในกรุงเทพมหานคร” 
ใน เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 5 เรื่อง "การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ทุนปัญญาสู่อาเซียน" 16-
17 กรกฎาคม 2558 (ม.ป.ท.: ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 135-149. 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
รุจิโรจน์ อนามบุตร และสินีนาถ ศุกลรัตนเมธี. (2559). “แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์.” หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ 
และสภาพแวดล้อม, 30 (มกราคม-ธันวาคม): D37-D64.  TCI กลุ่มที่ 2 
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 ผลงานสร้างสรรค์ 
สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, รุจิโรจน์ อนามบุตร, ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล , สุพิชฌาย์ เมืองศรี,         

กัตติกา กิตติประสาร และเหมือนแก้ว จารุดุล.  (2558).  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ [งานออกแบบและปรับปรุง]. โครงการนิทรรศการ 
สถาปัตย์ ปริวรรต 2558, 15 กันยายน 2558. 

รุจิโรจน์ อนามบุตร, สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, สุพิชฌาย์ เมืองศรี, เหมือนแก้ว จารุดุล, วิล์ลญา 
สงค์อิ่ม, ธัชรา เลิศกิจจา และพณารัตน์ รักร่วม.  (2558).  ศูนย์ศึกษาเรียนรู้นิเวศวิทยา
ปุาชายเลน [งานออกแบบ].  โครงการนิทรรศการ สถาปัตย์ปริวรรต 2558, 15 กันยายน 
2558. 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 34 ปี  
 ระดับปริญญาตรี 

 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 วิทยานิพนธ์ 
 264 102 ภูมิสถาปัตยกรรม 
 264 204 การศึกษารายบุคคลในงานภูมสิถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมอืง 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 264 610   หลักการและทฤษฎีทางภูมสิถาปัตยกรรม 
 264 611   ระเบียบวิธีวิจัยภูมิสถาปัตยกรรม 
 264 612   การก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมขั้นสูง    
 264 614  สัมมนางานภูมิสถาปัตยกรรม    
 264 615   ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 
 264 616  ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2  
 264 617   ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3  
 264 618  การใช้พรรณพืชในการออกแบบ    
 264 630   การวิเคราะห์และประเมินทัศนคุณภาพ  
 264 637   วัสดุและการออกแบบกอ่สร้างงานภูมสิถาปัตยกรรม 
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2. ชื่อ-นามสกุล 
 นาย ชัยสิทธ์ิ   ด่านกิตติกุล 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย ์
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 D.E.D. (Environmental Design) Texas A&M University, USA (1993) 

M.Arch. & U.D. (Architecture & Urban Design) Washington University, USA (1989) 
M.L.A. (Landscape Architecture) Texas A&M University, USA (1988) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2524) 

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตพีิมพ์ในรอบห้าป)ี 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 

สิงหนาท แสงสีหนาท, รุจิโรจน์ อนามบุตร, ก าธร กุลชล, ชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล, สินีนาถ 
ศุกลรัตนเมธี, กัตติกา กิตติประสาร, สุพิชฌาย์ เมืองศรี และเหมือนแก้ว จารุดุล. 
(2557). “โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานโครงการจัดท า
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนปูองกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด กลุ่มจังหวัดภาค
กลาง (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม).” 
กรุงเทพฯ, การเคหะแห่งชาติ.  431 หน้า. 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบบทความวิจยัในวารสารทางวิชาการ 

ธนากร อนุรักษ์ และชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล. (2560). “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านถนน
ราชด าเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” Veridian E - Journal, 
Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ 10, 1 (มกราคม-เมษายน): 2106-2122.  TCI กลุ่มที่ 1 
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กิตติยา วงษาเนาว์ และชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล. (2559). "การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจพื้นที่การใช้งานและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน: 
กรณีศึกษาอาคารส านักงานห้างหุ้นส่วนจ ากัดนิทัศน์เฟอร์นิเจอร์" Veridian E-
Journal, Silpakorn University 9, 1 (มกราคม-เมษายน): 1766-1776.  
TCI กลุ่มที่ 1 

ปชารัฐ ศักดาอดิศัย และชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล. (2559). “การใช้พื้นที่ภายในมัสยิดเพื่อ
ประกอบศาสนกิจ: กรณีศึกษา มัสยิดท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี” Veridian E-
Journal, Silpakorn University 9, 1 (มกราคม-เมษายน): 1717-1729.  
TCI กลุ่มที่ 1 

กฤดแก้ว ชิโนรักษ์ และชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล. (2558). “ระบบการเดินเท้าโดยรอบ
สถานีรถไฟฟูาขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: สถานีรรถไฟฟูาบีทีเอ
สอ่อนนุช” Veridian E-Journal, Silpakorn University 8, 2 (พฤษภาคม-
สิงหาคม): 3042-3053.  TCI กลุ่มที่ 1 

 สรรค์ เวสสุนทรเทพ และชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล. (2557). “แนวโน้มการศึกษาภูมิทัศน์
วัฒนธรรมในประเทศไทย” วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 10, 3: 143-163.  TCI กลุ่มที่ 1 

แดนชัย ไพรสณฑ์ และชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล. (2557). “การอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
กรณีศึกษา:  ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทุบรี” Veridian E-Journal, 
Silpakorn University 7, 2: 1477-1487.  TCI กลุ่มที่ 1 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ Proceeding 

พรชัย โลหะพิริยกุล และชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล. (2558). “แนวทางในการออกแบบทาง
เท้าสาหรับการพัฒนาที่ดินรอบระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่ กรณีศึกษาืืนที่
รอบสถานีรถไฟแอร์พอรต์ลิงค์มักกะสันกรุงเทพมหานคร” ใน เอกสารสืบเน่ือง 
จากการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 5 เรื่อง 
"การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ทุนปัญญาสู่อาเซียน" 16-17 กรกฎาคม 2558 
(ม.ป.ท.: ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 261-274. 
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 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์ 

สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, รุจิโรจน์ อนามบุตร, ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล , สุพิชฌาย์ เมืองศรี,         
กัตติกา กิตติประสาร และเหมือนแก้ว จารุดุล.  (2558).  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ [งานออกแบบและปรับปรุง]. โครงการนิทรรศการ 
สถาปัตย์ ปริวรรต 2558, 15 กันยายน 2558. 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 23 ปี  
 ระดับปริญญาตรี 

 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 วิทยานิพนธ์ 
 264 101 การวางผงัที่ต้ืงโครงการ 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 264 413 สภาพแวดล้อมชุมชนเมืองและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 264 614  สัมมนางานภูมิสถาปัตยกรรม    
 264 615   ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 
 264 616  ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2  
 264 617   ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3  
 264 633 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
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3. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาว สินีนาถ   ศุกลรัตนเมธี 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย ์
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Urban & Regional Science) Texas A&M University, USA (2006) 
M.L.A. (Landscape Architecture) University of Pennsylvania, USA (1997) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดบั 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2536) 

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตพีิมพ์ในรอบห้าป)ี 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 

สิงหนาท แสงสีหนาท, ก าธร กุลชล, สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, กัตติกา กิตติประสาร,     
สุพิชฌาย์ เมืองศรี, วิล์ลญา สงค์อิ่ม, นวีภาพ ทักษยศ และญาดา สุคนธพันธ์ุ.  
(2560).  “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ภาคีที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูเมืองรามอินทรา.” กรุงเทพฯ, การเคหะแห่งชาติ.  
461 หน้า. 

รุจิโรจน์ อนามบุตร, สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, วิชัย บุญวาศ, เกรียงไกร เกิดศิริ, สุพิชฌาย์ 
เมืองศรี, วิล์ลญา สงค์อิ่ม และนวีภาพ ทักษยศ.  (2560).  “โครงการจัดท าแผน
แม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี.” 
กรุงเทพฯ, กรมศิลปากร.  335 หน้า. 

รุจิโรจน์ อนามบุตร, สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, วิชัย บุญวาศ, ประติมา นิ่มเสมอ, สิง
หนาท แสงสีหนาท, สุพิชฌาย์ เมืองศรี, วิล์ลญา สงค์อิ่ม และนวีภาพ ทักษยศ. 
(2559). “โครงการศึกษาจัดท าแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อ
ลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์. ” กรุงเทพฯ , ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  447 หน้า. 
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สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, ใยชมภู นาคประสิทธ์ิ, สุพิชฌาย์ เมืองศรี และวิล์ลญา สงค์อิ่ม. 
(2559).  “โครงการศึกษาอาคารประหยัดพลังงานหรืออาคารเขียวส าหรับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม.” กรุงเทพฯ, กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม. 210 หน้า. 

สิงหนาท แสงสีหนาท, รุจิโรจน์ อนามบุตร, ก าธร กุลชล, ชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล, สินีนาถ 
ศุกลรัตนเมธี, กัตติกา กิตติประสาร, สุพิชฌาย์ เมืองศรี และเหมือนแก้ว จารุดลุ. 
(2557). “โครงการติดตามและประเมินผลสมัฤทธ์ิการด าเนนิงานโครงการจัดท า
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนปูองกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม).” 
กรุงเทพฯ, การเคหะแหง่ชาติ.  431 หน้า. 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบบทความวิจยัในวารสารทางวิชาการ 

ศุภวรรณ อารีจิตรานุสรณ์ และสินีนาถ ศุกลรัตนเมธี. (2560). “การศึกษาบทบาท
พุทธมณฑลในบริบทของชุมชน ต่อการวางผังและแผนพัฒนาพื้นที่” Veridian  
E - Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปะ 10, 1 (มกราคม-เมษายน): 2077-2090.  TCI กลุ่มที่ 
1 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ Proceedings 

รุจิโรจน์ อนามบุตร, สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, วิชัย บุญวาศ, เกรียงไกร เกิดศิริ, สุพิชฌาย์ 
เมืองศรี, วิล์ลญา สงค์อิ่ม และนวีภาพ ทักษยศ. (2560). “แผนแม่บทอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบรุี อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี” ใน รายงาน
สืบเ น่ืองจากการประชุมทางวิชาการ  โครงการประชุม วิชาการภูมิ
สถาปัตยกรรม 7 สถาบัน ครั้งท่ี 2 หัวข้อ “LANDSCAPE 4.0” 26 สิงหาคม 
2560 (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560), 1-
20. 

  
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
รุจิโรจน์ อนามบุตร และสินีนาถ ศุกลรัตนเมธี.  (2559).  “แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์.” หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ 
และสภาพแวดล้อม, 30 (มกราคม-ธันวาคม): D37-D64.  TCI กลุ่มที่ 2 
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สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี.  (2558).  “องค์ประกอบในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริม
ความรู ้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน” หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ 
และสภาพแวดล้อม, 29 (มกราคม-ธันวาคม): 475-488.  TCI กลุ่มที่ 2 

 
 ผลงานสร้างสรรค์ 

สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, รุจิโรจน์ อนามบุตร, ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล , สุพิชฌาย์ เมืองศรี,         
กัตติกา กิตติประสาร และเหมือนแก้ว จารุดุล.  (2558).  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ [งานออกแบบและปรับปรุง]. โครงการนิทรรศการ 
สถาปัตย์ ปริวรรต 2558, 15 กันยายน 2558. 

 
รุจิโรจน์ อนามบุตร, สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, สุพิชฌาย์ เมืองศรี, เหมือนแก้ว จารุดุล, วิล์ลญา 

สงค์อิ่ม, ธัชรา เลิศกิจจา และพณารัตน์ รักร่วม.  (2558).  ศูนย์ศึกษาเรียนรู้นิเวศวิทยา
ปุาชายเลน [งานออกแบบ].  โครงการนิทรรศการ สถาปัตย์ปริวรรต 2558, 15 กันยายน 
2558. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี  
 ระดับปริญญาตรี 

 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 วิทยานิพนธ์ 
 262 209  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมจีนและญี่ปุุน 
 264 102 ภูมิสถาปัตยกรรม 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 264 533  การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน 
 264 610   หลักการและทฤษฎีทางภูมสิถาปัตยกรรม 
 264 611   ระเบียบวิธีวิจัยภูมิสถาปัตยกรรม    
 264 614  สัมมนางานภูมิสถาปัตยกรรม    
 264 615   ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 
 264 616  ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2  
 264 617   ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3   
 264 632   ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 
 264 637   วัสดุและการออกแบบกอ่สร้างงานภูมสิถาปัตยกรรม 
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4. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาว กัตติกา   กิตติประสาร 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดบั 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตพีิมพ์ในรอบห้าป)ี   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 

สิงหนาท แสงสีหนาท, ก าธร กุลชล, สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, กัตติกา กิตติประสาร,     
สุพิชฌาย์ เมืองศรี, วิล์ลญา สงค์อิ่ม, นวีภาพ ทักษยศ และญาดา สุคนธพันธ์ุ.  
(2560).  “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ภาคีที่เกี่ยวข้องในการฟูืนฟูเมืองรามอินทรา.” กรุงเทพฯ, การเคหะแห่งชาติ.  
461 หน้า. 

สิงหนาท แสงสีหนาท, รุจิโรจน์ อนามบุตร, ก าธร กุลชล, ชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล, สินีนาถ 
ศุกลรัตนเมธี, กัตติกา กิตติประสาร, สุพิชฌาย์ เมืองศรี และเหมือนแก้ว จารุดุล. 
(2557). “โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานโครงการจัดท า
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนปูองกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด  กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม).” 
กรุงเทพฯ, การเคหะแห่งชาติ.  431 หน้า. 
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 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

กัตติกา กิตติประสาร. (2560). “ความแตกต่างของการให้ความหมายและแนวคิดที่มีต่อ
ธรรมชาติของคนไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองและชนบท:  กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และ
จังหวัดเพชรบุรี” หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, 
32 (มกราคม-ธันวาคม): D3-D29.  TCI กลุ่มที่ 2 

  
 ผลงานสร้างสรรค์ 

สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, รุจิโรจน์ อนามบุตร, ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล , สุพิชฌาย์ เมืองศรี,         
กัตติกา กิตติประสาร และเหมือนแก้ว จารุดุล.  (2558).  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ [งานออกแบบและปรับปรุง]. โครงการนิทรรศการ 
สถาปัตย์ ปริวรรต 2558, 15 กันยายน 2558. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 8 ปี  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

 264 613 ภูมิสถาปัตยกรรมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 264 614  สัมมนางานภูมิสถาปัตยกรรม    
 264 615   ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 
 264 616  ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2  
 264 617   ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 
 264 635 ระบบภูมิสารสนเทศในงานภูมสิถาปัตยกรรม 
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5. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาว วิล์ลญา   สงค์อิม่ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย ์
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ภ.สถ.ม. (ภูมสิถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558) 
 สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดบั 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) 
 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตพีิมพ์ในรอบห้าป)ี   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 

สิงหนาท แสงสีหนาท, ก าธร กุลชล, สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, กัตติกา กิตติประสาร,     
สุพิชฌาย์ เมืองศรี, วิล์ลญา สงค์อิ่ม, นวีภาพ ทักษยศ และญาดา สุคนธพันธ์ุ.  
(2560).  “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ภาคีที่เกี่ยวข้องในการฟูืนฟูเมืองรามอินทรา.” กรุงเทพฯ, การเคหะแห่งชาติ.  
461 หน้า. 

รุจิโรจน์ อนามบุตร, สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, วิชัย บุญวาศ, เกรียงไกร เกิดศิริ, สุพิชฌาย์ 
เมืองศรี, วิล์ลญา สงค์อิ่ม และนวีภาพ ทักษยศ.  (2560).  “โครงการจัดท าแผน
แม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี.” 
กรุงเทพฯ, กรมศิลปากร.  335 หน้า. 

รุจิโรจน์ อนามบุตร, สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, วิชัย บุญวาศ, ประติมา นิ่มเสมอ, สิง
หนาท แสงสีหนาท, สุพิชฌาย์ เมืองศรี, วิล์ลญา สงค์อิ่ม และนวีภาพ ทักษยศ. 
(2559). “โครงการศึกษาจัดท าแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อ
ลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์. ” กรุงเทพฯ , ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  447 หน้า. 
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สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, ใยชมภู นาคประสิทธ์ิ, สุพิชฌาย์ เมืองศรี และวิล์ลญา สงค์อิ่ม. 
(2559).  “โครงการศึกษาอาคารประหยัดพลังงานหรืออาคารเขียวส าหรับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม.” กรุงเทพฯ, กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม. 210 หน้า. 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ Proceedings 

รุจิโรจน์ อนามบุตร, สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, วิชัย บุญวาศ, เกรียงไกร เกิดศิริ, สุพิชฌาย์ 
เมืองศรี, วิล์ลญา สงค์อิ่ม และนวีภาพ ทักษยศ. (2560). “แผนแม่บทอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบรุี อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี” ใน รายงาน
สืบเ น่ืองจากการประชุมทางวิชาการ  โครงการประชุม วิชาการภูมิ
สถาปัตยกรรม 7 สถาบัน ครั้งท่ี 2 หัวข้อ “LANDSCAPE 4.0” 26 สิงหาคม 
2560 (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560), 1-
20. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 ผลงานสร้างสรรค์ 
รุจิโรจน์ อนามบุตร, สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, สุพิชฌาย์ เมืองศรี, เหมือนแก้ว จารุดุล, วิล์ลญา 

สงค์อิ่ม, ธัชรา เลิศกิจจา และพณารัตน์ รักร่วม.  (2558).  ศูนย์ศึกษาเรียนรู้นิเวศวิทยา
ปุาชายเลน [งานออกแบบ].  โครงการนิทรรศการ สถาปัตย์ปริวรรต 2558, 15 กันยายน 
2558. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 1 ปี  
 ระดับปริญญาตรี 

 264 202 การวางผงัเมืองเบื้องต้น 
 264 204 การศึกษารายบุคคลในงานภูมสิถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมอืง 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 264 411 ทฤษฏีการออกแบบชุมชนเมอืง 
 264 415  การศึกษาชุมชนเมือง 
 264 416  ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1  
 264 417  ปฏิบัตกิารออกแบบชุมชนเมือง 2  
 264 618  การใช้พรรณพืชในการออกแบบ    
 264 630   การวิเคราะห์และประเมินทัศนคุณภาพ 
 264 632   ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 
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6. ชื่อ-นามสกุล 

 นางสาว นวีภาพ   ทักษยศ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย ์
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ภ.สถ.ม. (ภูมิสถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558) 
 สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 
 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตพีิมพ์ในรอบห้าป)ี   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 

สิงหนาท แสงสีหนาท, ก าธร กุลชล, สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, กัตติกา กิตติประสาร,     
สุพิชฌาย์ เมืองศรี, วิล์ลญา สงค์อิ่ม, นวีภาพ ทักษยศ และญาดา สุคนธพันธ์ุ.  
(2560).  “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ภาคีที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูเมืองรามอินทรา.” กรุงเทพฯ, การเคหะแห่งชาติ.  
461 หน้า. 

รุจิโรจน์ อนามบุตร, สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, วิชัย บุญวาศ, เกรียงไกร เกิดศิริ, สุพิชฌาย์ 
เมืองศรี, วิล์ลญา สงค์อิ่ม และนวีภาพ ทักษยศ.  (2560).  “โครงการจัดท าแผน
แม่บทอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี.” 
กรุงเทพฯ, กรมศิลปากร.  335 หน้า. 

รุจิโรจน์ อนามบุตร, สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, วิชัย บุญวาศ, ประติมา นิ่มเสมอ, สิง
หนาท แสงสีหนาท, สุพิชฌาย์ เมืองศรี, วิล์ลญา สงค์อิ่ม และนวีภาพ ทักษยศ. 
(2559). “โครงการศึกษาจัดท าแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อ
ลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์. ” กรุงเทพฯ , ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  447 หน้า. 
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  ผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรปูแบบ Proceedings 
รุจิโรจน์ อนามบุตร, สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, วิชัย บุญวาศ, เกรียงไกร เกิดศิริ, สุพิชฌาย์ 

เมืองศรี, วิล์ลญา สงค์อิ่ม และนวีภาพ ทักษยศ. (2560). “แผนแม่บทอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบรุี อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี” ใน รายงาน
สืบเ น่ืองจากการประชุมทางวิชาการ  โครงการประชุม วิชาการภูมิ
สถาปัตยกรรม 7 สถาบัน ครั้งท่ี 2 หัวข้อ “LANDSCAPE 4.0” 26 สิงหาคม 
2560 (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560), 1-
20. 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์ 

นวีภาพ ทักษยศ และอดิศร ศรีเสาวนันท์ .  (2558).  บ้านบนเขาท่ีหันหลังให้ทะเล [งาน
ออกแบบ].  โครงการนิทรรศการ สถาปัตย์ปริวรรต 2558, 15 กันยายน 2558. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 1 ปี  
 ระดับปริญญาตรี 

 264 102 ภูมิสถาปัตยกรรม 
 264 204 การศึกษารายบุคคลในงานภูมสิถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมอืง 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 264 612   การก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมขั้นสูง 
 264 613 ภูมิสถาปัตยกรรมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน     
 264 615   ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 
 264 616  ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 2 
 264 617   ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 
 264 632   ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 
 264 637   วัสดุและการออกแบบกอ่สร้างงานภูมสิถาปัตยกรรม 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการประเมินหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

ฉบับปี พ.ศ. 2555 
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สรุปผลการประเมินหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. 2555 

 
 การวิจัยเพื่อการประเมินหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบและวาง
ผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรในด้าน
บริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้
รูปแบบการประเมินแบบ CIPPI ซี่งประยุกต์มาจากการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam) โดยก าหนดขอบเขตของการประเมินจ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้านดังนี้ คือ 1. การประเมิน
สภาพแวดล้อม (Context Evaluation) 2. การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือตัวปูอน (Input Evaluation) 3. การ
ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 5. การ
ประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 
 การวิจัยนี้ได้ก าหนดตัวบงช้ีการประเมินหลักสูตรตามองค์ประกอบการประเมินทั้ง  5 ด้าน เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดท าแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นักศึกษาปัจจุบันหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  และ
มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 

ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับองค์ประกอบทางด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งได้แก่วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น 
พบว่ามีความเหมาะสม ชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ความต้องการของผู้เรียนและมาตรฐาน
ของสภาสถาปนิก ส าหรับองค์ประกอบทางด้านปัจจัยน าเข้าหรือตัวปูอน ได้แก่ โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่
เปิดสอน อาจารย์ นักศึกษา และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน พบว่า จ านวนหน่วยกิตและ
รายวิชาที่เปิดสอนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  คุณภาพของนักศึกษามี      
ความเหมาะสม อาจารย์ผู ้สอนมีความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิ และปฏิบัติตนอย่างหมาะสม ในด้าน
องค์ประกอบอื่น ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนน้ัน ในภาพรวม พบว่ามีองค์ประกอบบางด้านที่ควรปรับปรุง
ทั้งในด้านปริมาณและประสิทธิภาพ เช่น จ านวนคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต และสภาพห้องเรียน ส าหรับ
องค์ประกอบทางด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และ
กระบวนการวัดและประเมินผล โดยรวมมีความเหมาะสม ส าหรับองค์ประกอบทางด้านผลผลิต พบว่า
มหาบัณฑิตมีทักษะที่ เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีและมีความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักสูตรนี้  ส าหรับ
องค์ประกอบสุดท้าย องค์ประกอบทางด้านผลกระทบ พบว่ามหาบัณฑิตสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่  

 
สรุปผลการประเมิน 
 การวิจัยเพื่อการประเมินหลกัสตูรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สรุปผลการวิจัยเป็น 6 ข้ันตอน คือ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทหลักสูตร (Context)  
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยน าเขา (Input)  
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ (Process) 
ตอนที่ 5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต (Output)  
ตอนที่ 6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ (Impact) 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 7 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 มี

อายุต่ ากว่า 35 ป ีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.86  มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 57.14 และมีต าแหน่งทางวิชาการในระดับอาจารย์มากที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 

นักศึกษาปัจจุบัน จ านวน 26 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 มีอายุ
ต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 88.46 มีวุฒิการศึกษาสูงสุดก่อนเข้ารับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 มีผลการ
เรียนเฉลี่ยก่อนเข้ารับการศึกษา 3.00 ข้ึนไป จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 เข้ารับการศึกษาเมื่อปี
การศึกษา 2558 มากที่สุดจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 มีผลการเรียนเฉลี่ยในปัจจุบัน 3.00 ข้ึนไป 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 และมีสถานะไม่ได้ท างาน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 80.77 

มหาบัณฑิต จ านวน 10 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีอายุต่ ากว่า 
30 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 วุฒิการศึกษาสูงสุดก่อนเข้ารับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  
สาขาสถาปัตยกรรม จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 มีผลการเรียนเฉลี่ยก่อนเข้ารับการศึกษา 3.00 ข้ึนไป 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 เข้ารับการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2556 จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.00 โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 มีผลการเรียนเฉลีย่ภายหลังจาก
จบการศึกษา 3.00 ข้ึนไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยภายหลังจากจบการศึกษามีมหาบัณฑิต
ท างานในต าแหน่งเดิม/หน่วยงานเดิม จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และท างานในต าแหน่งใหม่/
หน่วยงานใหม่จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00  

 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทหลักสูตร (Context)  
2.1  ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร คิดว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้ง  3 ข้อ คือ 1.) เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตที่เป็นภูมิสถาปนิกและมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ 
2.) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพด้านภูมิสถาปัตยกรรมเพื่ อการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทางภายภาพในอนาคต 3.) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและ
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วิชาชีพด้านภูมิสถาปัตยกรรม มีความชัดเจนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของมหาบัณฑิต โดย
นักศึกษาปัจจุบันมีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในข้อ 1 และ 3 มีความชัดเจนมากที่สุด 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร คิดว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้ง  3 ข้อ มีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน เช่นเดียวกันกับมหาบัณฑิต โดยนักศึกษาปัจจุบันเห็นว่าวัตถุประสงค์ในข้อ 1 และ 2 มี
ความเหมาะสมมากที่สุด 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3 ข้อ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน เช่นเดียวกันกับความคิดเห็นของมหาบัณฑิต โดยนักศึกษาปัจจุบันคิดว่าวัตถุประสงค์ในข้อ 
1 และ 2 มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3 ข้อ มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานของสภาสถาปนิก ซึ่ งตรงกับความเห็นของมหาบัณฑิต โดยนักศึกษาปัจจุบันมีความเห็นว่า
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรในข้อ 1 และ 3 สอดคล้องกับมาตรฐานของสภาสถาปนิกมากที่สุด 

 
 

ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input)  
 3.1  ด้านโครงสร้างของหลักสูตร  
 พบว่าในแผนการศึกษา ก (1) ซึ่งเป็นรายวิชาวิทยานิพนธ์จ านวน 39 หน่วยกิต อาจารย์ประจ า
หลักสูตร นักศึกษาปัจจุบัน และมหาบัณฑิตส่วนใหญ่ มีความเห็นตรงกันว่ามีจ านวนหน่วยกิตที่เหมาะสม 
 แผนการศึกษา ก (2) มีรายวิชาบังคับจ านวน 21 หน่วยกิต รายวิชาเลือกจ านวน 6 หน่วยกิต 
และรายวิชาวิทยานิพนธ์จ านวน 12 หน่วยกิต อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษาปัจจุบัน และมหาบัณฑิตส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีจ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างรายวิชาที่เหมาะสม 
 แผนการศึกษา ข มีรายวิชาบังคับจ านวน 27 หน่วยกิต รายวิชาเลือกจ านวน 9 หน่วยกิต 
และรายวิชาค้นคว้าอิสระจ านวน 3 หน่วยกิต อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษาปัจจุบัน และมหาบัณฑิตส่วน
ใหญ่ มีความเห็นตรงกันว่ามีจ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างรายวิชาที่เหมาะสมเช่นกัน 
 
 3.2  เน้ือหาวิชาของหลักสูตร  
 3.2.1  ด้านเน้ือหาวิชาท่ีเคยเปิดการเรียนการสอน  
  รายวิชาบังคับ ในภาพรวมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นว่าในทุกรายวิชามีเนื้อหาที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ซึ่งตรงกันกับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของนักศึกษาปัจจุบันและ
มหาบัณฑิตที่คิดว่ารายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
  รายวิชาเลือก (หมายเหตุ เป็นรายวิชาท่ีเคยเปิดการเรียนการสอน) พบว่าอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีความคิดเห็นว่าทุกรายวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งตรงกับความเห็นของ
นักศึกษาปัจจุบันและมหาบัณฑิตส่วนใหญ่ที่มีความเห็นว่ารายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
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ต้องการของผู้เรียน โดยรายวิชา 264 637 วัสดุและการออกแบบก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม เป็นวิชาเลือกที่
นักศึกษาปัจจุบันมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมที่สุด 
  รายวิชาค้นคว้าอิสระ ในภาพรวมพบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นว่ารายวิชามีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยมีความคิดเห็นตรงกันกับนักศึกษาปัจจุบันและมหาบัณฑิตส่วนใหญ่ 
  รายวิชาพ้ืนฐาน อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นว่ารายวิชามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนักศึกษาปัจจุบันและมหาบัณฑิตส่วนใหญ่ 
 
 3.2.2  ความต้องการรายวิชาเลือกท่ีไม่เคยเปิดการเรียนการสอน  
 พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นว่ารายวิชา 264 631 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ เป็น
รายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและเหมาะสมที่จะเปิดสอนเพิ่มเติมมากที่สุด  ซึ่งมี
ความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับนักศึกษาปัจจุบันและมหาบัณฑิต 
  

3.3  ความเหมาะสมด้านนักศึกษาและด้านอาจารย์ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นด้วยมากที่สุดในด้านเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษามี
ความเหมาะสม 
 ด้านจ านวนอาจารย์ เกี่ยวกับความพอเพียงของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ พบว่านักศึกษา
ปัจจุบันและมหาบัณฑิตมีความเห็นด้วยมากทีสุ่ด และเห็นด้วยมากในด้านความพอเพียงของอาจารย์ผู้สอน โดย
มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะของอาจารย์ ในด้านอาจารย์มีความรู้ทางวิชาการใน
หลักสูตรที่สอนเป็นอย่างดี นักศึกษาปัจจุบันมีความเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งตรงกันกับความคิดเห็นของมหาบัณฑิต 
 ด้านคุณลักษณะอื่น ๆ พบว่านักศึกษาปัจจุบันมีความเห็นด้วยมากที่สุดในด้านอาจารย์เป็นผู้มี
คุณธรรมและมีจิตส านึกในความเป็นครู ซึ่งสอดคล้องกับความเหน็ของมหาบัณฑิต โดยมหาบัณฑิตมีความเห็น
ด้วยมากที่สุดในด้านอาจารย์มีความสนใจและเอาใจใส่ต่อนักศึกษา 
 
 3.4  ความเหมาะสมขององค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 
 จากการตอบแบบสอบถามพบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษาปัจจุบัน และมหาบัณฑิต 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบอื่นๆ ดังนี ้
 ด้านอุปกรณ์ สื่อ วัสดุการเรียนการสอน และสถานท่ี ในด้านเกี่ยวกับจ านวนคอมพิวเตอร์/
โปรแกรม/อินเตอร์เน็ต มีประสิทธิภาพในการใช้งาน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษาปัจจุบันมีความ
คิดเห็นว่าไม่แน่ใจ 
 ด้านหนังสือ ต ารา วารสาร และเอกสารประกอบค าสอน นักศึกษาปัจจุบันและมหาบัณฑิตมี
ความเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
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ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ (Process)  
 4.1  ดานกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 
 พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นด้วยมากที่สุดในด้านมีระบบการให้ความช่วยเหลือ
แก่นักศึกษา เช่น การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ โดยที่นักศึกษา
ปัจจุบันและมหาบัณฑิตมีความเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับมีโครงการเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 4.2  ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเรียน นักศึกษาปัจจุบันมีความเห็นด้วยมากที่สุดในด้าน
การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิน และแก้ปัญหาด้วยตนเอง และด้านการ
จัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาความรู้ และการน าไปปฏิบัติ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับมหาบณัฑิตที่มีความเห็นด้วยมากทีสุ่ดในด้านการจดัการเรยีนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิน และแก้ปัญหาด้วยตนเอง และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้  (วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะด้านการออกแบบชุมชนเมือง 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพสาขา     
การออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนเมืองอนาคต 3. เพื่อเพิ่มพูน
องค์ความรู้ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพสาขาการออกแบบชุมชนเมือง)  
 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาค้นคว้าอิสระ (หมายเหตุ เฉพาะนักศึกษาช้ันปที่ 2 ข้ึนไป) 
นักศึกษาปัจจุบันเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับนักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อค้นคว้าอิสระได้ตามความสนใจและ
ความถนัด ส่วนมหาบัณฑิตเห็นด้วยมากที่สุดในด้านมีการก าหนดข้ันตอนและกรอบในการท างานอย่างชัดเจน 
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีเวลาในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเพียงพอ 
 
 4.3  ด้านกระบวนการวัดและประเมินผล  

พบว่านักศึกษาปัจจุบันเห็นด้วยมากที่สุดในด้านการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ         
จุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชา และกระบวนการวัดและประเมินผลมีความยุติธรรมและโปร่งใส ซึ่งสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของมหาบัณฑิต 

 
ตอนท่ี 5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต (Output)  
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเรียน มหาบัณฑิตเห็นด้วยมากที่สุดในหัวข้อเกี่ยวกับมีความรู้

ความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภูมิสถาปัตยกรรม 
ในด้านทักษะ มหาบัณฑิตเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับการรู้จักแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล 

และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ด้านเจตคติ/ทัศนคติ มหาบัณฑิตเห็นด้วยมากที่สุดในด้านมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาในหลักสูตรนี้  

และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
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ด้านความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักสตูรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต พบว่ามหาบัณฑิต
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในการศึกษาอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 

 
ตอนท่ี 6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ (Impact)  
ในด้านเกี่ยวกับการน าความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านที่ได้รับการยอมรับจากหัวหน้างาน 
และได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลกัสตูรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต โดยผู้วิจัย
ได้ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPI ซี่งประยุกต์มาจากการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam) ซึ่งก าหนดขอบเขตของการประเมินจ าแนกตามองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1. การประเมิน
สภาพแวดล้อม (Context Evaluation) 2. การประเมินปัจจัยหรือตัวปูอน (Input Evaluation) 3. การ
ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 5. การ
ประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) และประชากรที่ใช้ในการประเมินเชิงปริมาณและคุณภาพของ
หลักสูตร คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษาปัจจุบัน และมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 

 
ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ภาพรวมด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจนมากที่สุด โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความ

คิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้ง 3 ข้อ มีความชัดเจนมากที่สุด ซึ่งตรงกันกับความเห็นของมหาบัณฑิต 
แต่ทั้งนี้พบว่าแตกต่างกันกับความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบันที่เห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ 1 และ 3 
มีความชัดเจนมากที่สุด ในด้านความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมหาบัณฑิต
มีความเห็นตรงกันว่าเหมาะสมมากที่สุด โดยแตกต่างกับนักศึกษาปัจจุบันที่มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรข้อ 1 และ 2 เหมาะสมมากที่สุด ในด้านความต้องการของผู้เรียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
มหาบัณฑิตมีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด ซึ่ง
แตกต่างกับนักศึกษาปัจจุบันทีเ่หน็ว่าวัตถุประสงค์ของหลักสตูรข้อ 1 และ 2 มีความเหมาะสมมากทีสุ่ด ส าหรับ
ด้านความสอดคล้องกับมาตรฐานของสภาสถาปนิกอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมหาบัณฑิตมีความเห็นตรงกัน
ว่าวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ เหมาะสมมากที่สุด โดยที่นักศึกษาปัจจุบันมีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ 
1 และ 3 มีความเหมาะสมมากที่สุด 
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ด้านโครงสร้างของหลักสูตร 
ในแผนการศึกษา ก (1) เป็นรายวิชาวิทยานิพนธ์จ านวน 39 หน่วยกิต อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

นักศึกษาปัจจุบัน และมหาบัณฑิตส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่ามีจ านวนหน่วยกิตที่เหมาะสม 
ในแผนการศึกษา ก (2) ซึ่งมีรายวิชาบังคับจ านวน 21 หน่วยกิต รายวิชาเลือกจ านวน 6 หน่วยกิต 

และรายวิชาวิทยานิพนธ์จ านวน 12 หน่วยกิต อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษาปัจจุบัน และมหาบัณฑิตส่วน
ใหญ่มีความเห็นตรงกันว่ามีจ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างรายวิชาที่เหมาะสม 

ส่วนแผนการศึกษา ข มีรายวิชาบังคับจ านวน 27 หน่วยกิต รายวิชาเลือกจ านวน 9 หน่วยกิต และ
รายวิชาค้นคว้าอิสระจ านวน 3 หน่วยกิต ในภาพรวม อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษาปัจจุบัน และ
มหาบัณฑิตส่วนใหญ่ มีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีจ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างรายวิชาที่เหมาะสม 
 

ด้านเน้ือหาวิชาท่ีเคยเปิดการเรียนการสอน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นว่าเนื้อหาในรายวิชาบังคับมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร ซึ่งมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับนักศึกษาปัจจุบันและมหาบัณฑิตส่วนใหญ่ที่คิดว่ารายวิชามี
เนื้อหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

ในรายวิชาเลือก (หมายเหตุ เป็นรายวิชาที่เคยเปิดการเรียนการสอน) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ความเห็นว่าเนื้อหาของรายวิชาเลือกมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  โดยที่นักศึกษาปัจจุบัน
และมหาบัณฑิตส่วนใหญ่เห็นว่ารายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ซึ่ง
รายวิชา 264 637 วัสดุและการออกแบบก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม เป็นรายวิชาที่นักศึกษาปัจจุบันและ
มหาบัณฑิตเห็นว่าเป็นรายวิชาเลือกที่เหมาะสมมากที่สุด 

รายวิชาค้นคว้าอิสระ ในภาพรวมพบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษาปัจจุบัน และมหาบัณฑิต 
มีความเห็นตรงกันว่า รายวิชา 264 622 การค้นคว้าอิสระมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด 

ส่วนรายวิชาพื้นฐาน อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษาปัจจุบัน และมหาบัณฑิต มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่า รายวิชา 264 600 การก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน 

 
ด้านความต้องการรายวิชาเลือกท่ีไม่เคยเปิดการเรียนการสอน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นสอดคล้องกันกับนักศึกษาปัจจุบัน และมหาบัณฑิตว่า รายวิชา 

264 631 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและเหมาะสมที่จะ
เปิดสอนเพิ่มเติมมากที่สุด 
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ด้านนักศึกษาและด้านอาจารย์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเห็นด้วยมากที่สุดในด้านที่เกี่ยวกับเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาว่ามีความ

เหมาะสม ในด้านจ านวนอาจารย์เกี่ยวกับความพอเพียงของอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาปัจจุบันและมหาบัณฑิตมี
ความเห็นด้วยมากถึงเห็นด้วยที่สุด ส าหรับด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะของอาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน
และมหาบัณฑิตมีความเห็นด้วยมากที่สุดตรงกันในด้านเกี่ยวกับอาจารย์มีความรู้ทางวิชาการในหลักสูตรที่สอน
เป็นอย่างด ี

 
ด้านความเหมาะสมขององค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 
ในภาพรวมของการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบอื่น ๆ พบว่าด้านอุปกรณ์ สื่อ วัสดุการ

เรียนการสอน และสถานที่ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับจ านวนคอมพิวเตอร์/ โปแกรม/ อินเตอร์เน็ต มีประสิทธิภาพใน
การใช้งาน อาจารย์ประจ าหลักสตูรและนักศึกษาปัจจบุันมคีวามคิดเห็นว่าไม่แน่ใจว่าเหมาะสม โดยด้านหนังสือ 
ต ารา วารสาร และเอกสารประกอบค าสอน ส่วนที่เกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา นักศึกษาปัจจุบันและมหาบัณฑิตมีความเห็นด้วยมากที่สุด 

 
ด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นด้วยมากที่สุดในด้านเกี่ยวกับมีระบบการให้ความช่วยเหลือแก่

นักศึกษา เช่น การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ในขณะที่นักศึกษา
ปัจจุบันและมหาบัณฑิตเห็นด้วยมากที่สุดในด้านที่มีโครงการเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเรียน นักศึกษาปัจจุบันมีความเห็นด้วยมากที่สุดในด้านการ

จัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิน และแก้ปัญหาด้วยตนเอง และด้านการ
จัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาความรู้ และการน าไปปฏิบัติ 
ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของมหาบัณฑิตที่ความเห็นด้วยมากที่สุดในด้านการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิน และแก้ปัญหาด้วยตนเอง และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาค้นคว้าอิสระ (หมาย
เหต ุเฉพาะนักศึกษาช้ันปที่ 2 ข้ึนไป) นักศึกษาปัจจุบันเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับการที่นักศึกษาสามารถเลือก
หัวข้อค้นคว้าอิสระได้ตามความสนใจและความถนัด ในขณะที่มหาบัณฑิตเห็นด้วยมากที่สุดในด้านมีการ
ก าหนดข้ันตอนและกรอบในการท างานอย่างชัดเจน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีเวลาในการให้     
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเพียงพอ 

ด้านกระบวนการวัดและประเมินผล 
นักศึกษาปัจจุบันและมหาบัณฑิตมีความคิดเหน็สอดคล้องกันว่าการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชา และกระบวนการวัดและประเมินผลมีความยุติธรรมและโปร่งใส 
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ด้านผลผลิต (Output) 
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเรียน มหาบัณฑิตเห็นด้วยมากที่สุดในหัวข้อเกี่ยวกับมีความรู้

ความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภูมิสถาปัตยกรรม ส่วนด้านทักษะ มหาบัณฑิตเห็นด้วยมาก
ที่สุดเกี่ยวกับการรู้จักแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส าหรับด้านเจตคติ/
ทัศนคต ิมหาบัณฑิตเห็นด้วยมากที่สุดในด้านมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาในหลักสูตรนี้  และยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น และด้านความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต พบว่า         
มหาบัณฑิตส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในการศึกษาอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 

ด้านผลกระทบ (Impact) 
การน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านได้รับการยอมรับจากหัวหน้างาน และได้รับการยอมรับจาก
ผู้ร่วมงาน 
 
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาจริง และผุ้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) 

 

หลักสูตร ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
จ านวนนักศึกษาตาม
แผนการรับนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาท่ี
รับเข้าศึกษาจริง 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

หลักสูตร
ปรับปรงุ 

พ.ศ. 
2555 

2555 15 10 9 

2556 15 10 8 

2557 15 13 8 

2558 15 13 0 

2559 15 7 - 

หลักสูตร
ปรับปรงุ 

พ.ศ. 
2560 

2560 15 3 - 

2561 15 - - 

2562 15 - - 

2563 15 - - 

2564 15 - - 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
และค าสั่งเปลี่ยนแปลง ปี พ.ศ. ของหลักสูตร  
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ภาคผนวก จ   
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรุง  
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลกัสูตรใหม่ 
 

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีความสอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550 โดยมีโครงสร้างของ
หลักสูตรเป็นแบบ แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

 
1.  เปรียบเทียบโครงสร้าง 
 การปรับปรุงหลักสูตร มีความเหมือน และความแตกต่างกบัหลักสูตรเดิม ดังน้ี 

 
หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต จ านวน 
หน่วยกิต 
ที่แตกต่าง 

 
หมายเหต ุเกณฑ์กระทรวง 

ศึกษาธิการ 
เดิม ปรับปรงุ 

1. แผน ก แบบ ก 1      

วิทยานิพนธ์ มีค่า
เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 36 39 39 - เท่าเดิม 

วิชาบังคับ - - - - เท่าเดิม 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 39 39 - เท่าเดิม 

2. แผน ก แบบ ก 2       

วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต 

21 23 +2 เพิ่มข้ึน 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 4 -2 ลดลง 

วิทยานิพนธ์ มีค่า
เทียบเท่า 

ไม่น้อยกว่า 12 12 12 - เท่าเดิม 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 39 39 - เท่าเดิม 

3. แผน ข      

วิชาบังคับ - 27 30 +3 เพิ่มข้ึน 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - 9 6 -3 ลดลง 

การค้นคว้าอิสระ 
มีค่าเทียบเท่า 3 - 6 3 3 - เท่าเดิม 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 39 39 - เท่าเดิม 
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2. เปรียบเทียบรายวิชาท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง  (เฉพาะส่วนท่ีมีการ
ปรับปรุง) 

แผน ก แบบ ก 1 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหต ุ

หมวดวิชาบังคับ 

ไม่มี ไม่มี 
 

 
แผน ก แบบ ก 2 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหต ุ

หมวดวิชาพ้ืนฐาน 

264 600 การกอ่สร้างงานภูมิ
สถาปัตยกรรม   

 (Landscape 
Architectural  
Construction) 

3(2-2-5)  เปลี่ยน 
เป็นวิชา
บังคับ 

หมวดวิชาบังคับ 

264 610 หลักการและทฤษฎี
ทาง 
ภูมิสถาปัตยกรรม 
(Principle and 
Theory in 
Landscape 
Architecture) 

3(3-0-6) 264 610 หลักการและ
ทฤษฎีทาง 
ภูมิสถาปัตยกรรม 
(Principle and 
Theory in 
Landscape 
Architecture) 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยน 
แปลง 

264 611 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
ภูมิสถาปัตยกรรม             
(Research 
Methodology in 
Landscape 
Architecture) 

3(3-0-6) 264 619 ระเบียบวิธีวิจัย
ทาง 
ภูมิสถาปัตยกรรม             
(Research 
Methodology 
in Landscape 
Architecture) 

3(3-0-6) แก้ไขรหัส
วิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหต ุ

264 612 การกอ่สร้างงานภูมิ
สถาปัตยกรรมขั้น
สูง 
(Advanced 
Landscape 
Architectural 
Construction) 

3(2-2-5)    เปลี่ยน 
เป็นวิชา
เลือก 

264 613 ภูมิสถาปัตยกรรม
และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
(Landscape 
Architecture and 
Sustainable 
Development) 

3(3-0-6)    264 611 นิเวศวิทยาภูมิ
ทัศน์และการ
พัฒนาอย่างยัง่ยืน 
(Landscape 
Ecology and 
Sustainable 
Development) 

3(3-0-6)    แก้ไขรหัส
วิชาและ
ช่ือวิชา 

264 615 ปฏิบัติการออกแบบ
ภูมิสถาปัตยกรรม 1 
(Landscape 
Architectural 
Design Studio I) 

3(0-6-3) 264 613 ปฏิบัติการ
ออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรม 1 
(Landscape 
Architectural 
Design Studio I) 

3(0-6-3) แก้ไขรหัส
วิชา 

264 616 ปฏิบัติการออกแบบ 
ภูมิสถาปัตยกรรม 2       
(Landscape 
Architectural 
Design Studio II) 

3(0-6-3)  264 614 ปฏิบัติการ
ออกแบบ 
ภูมิสถาปัตยกรรม 
2       
(Landscape 
Architectural 
Design Studio 
II) 

3(0-6-3)  แก้ไขรหัส
วิชา 

264 618 การใช้พืชพรรณใน
การออกแบบ                 
(Planting Design) 

3(2-2-5) 264 612 การใช้พืชพรรณ
ในการออกแบบ                 
(Planting 
Design) 

3(2-2-5) แก้ไขรหัส
วิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหต ุ

  264 616 ปฏิบัติการ
ออกแบบ 
ภูมิสถาปัตยกรรม 
4 
(Landscape 
Architectural 
Design Studio 
IV) 

2(0-4-2) เพิ่ม
รายวิชา 

  264 617 การกอ่สร้างงาน
ภูมิสถาปัตยกรรม   

 (Landscape 
Architectural  
Construction) 

3(2-2-5) เพิ่ม
รายวิชา 

หมวดวิชาเลือก 

  264 618 การกอ่สร้างงาน
ภูมิสถาปัตยกรรม
ข้ันสูง 
(Advanced 
Landscape 
Architectural 
Construction) 

3(2-2-5)  เพิ่ม
รายวิชา 

264 614 สัมมนางานภูมิ
สถาปัตยกรรม                 
(Seminar in 
Landscape 
Architecture)              

3(2-2-5)  264 620 สัมมนางานภูมิ
สถาปัตยกรรม                 
(Seminar in 
Landscape 
Architecture)              

3(2-2-5)  แก้ไขรหัส
วิชา 

264 630 การวิเคราะห์และ
ประเมิน 
ทัศนคุณภาพ                        
(Visual Quality 
Analysis and 
Assessment) 

3(3-0-6)     264 640 การวิเคราะห์และ
ประเมิน 
ทัศนคุณภาพ                        
(Visual Quality 
Analysis and 
Assessment) 

2(2-0-4)     แก้ไขรหัส
วิชาและ
หน่วยกิต 

264 631 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์                                   
(Landscape 
Ecology) 

3(3-0-6) 264 643 การออกแบบและ
วางแผน 
ภูมิสถาปัตยกรรม
เชิงนิเวศ                                  
(Ecological 
Landscape 

2(2-0-4)     แก้ไขรหัส
วิชา ช่ือ
วิชาและ
หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหต ุ

Design and 
Planning) 

264 632 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง                                    
            (Urban 

Landscape)  

3(3-0-6)  264 641 ภูมิทัศน์ชุมชน
เมือง                                    

            (Urban 
Landscape)  

2(2-0-4)     แก้ไขรหัส
วิชาและ
หน่วยกิต 

264 633 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
                   
(Cultural 
Landscape) 

3(3-0-6) 264 642 ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม  
                  
(Cultural 
Landscape) 

2(2-0-4)     แก้ไขรหัส
วิชาและ
หน่วยกิต 

264 634 การออกแบบ
สภาพแวดล้อมที่ไร้
อุปสรรค 
(Universal 
Design) 

3(3-0-6) 264 646 การออกแบบ
สภาพแวดล้อมที่
ไร้อุปสรรค 
(Universal 
Design) 

2(2-0-4)     แก้ไขรหัส
วิชาและ
หน่วยกิต 

264 635 ระบบภูมิ
สารสนเทศในงาน 
ภูมิสถาปัตยกรรม     
(Geographic 
Information 
System in 
Landscape 
Architecture) 

3(2-2-5) 264 647 ระบบภูมิ
สารสนเทศในงาน 
ภูมิสถาปัตยกรรม     
(Geographic 
Information 
System in 
Landscape 
Architecture) 

2(1-2-3) แก้ไขรหัส
วิชาและ
หน่วยกิต 

264 636 การศึกษาหัวข้อ
พิเศษ  (Special 
Topic) 

3(0-6-3) 264 648 การศึกษาหัวข้อ
พิเศษ  (Special 
Topic) 

2(0-4-2) แก้ไขรหัส
วิชาและ
หน่วยกิต 

264 637 วัสดุและการ
ออกแบบก่อสร้าง
งานภูมิ
สถาปัตยกรรม                        
(Material and 
Construction 
Design in 
Landscape 

3(2-2-5) 264 645 วัสดุและการ
ออกแบบก่อสร้าง
งานภูมิ
สถาปัตยกรรม                        
(Material and 
Construction 
Design in 
Landscape 

2(1-2-3) แก้ไขรหัส
วิชาและ
หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหต ุ

Architecture) Architecture) 

  264 644 การออกแบบภูมิ
ทัศน์เพื่อการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม 
(Regenerative 
Landscape 
Design) 

2(2-0-4) เพิ่ม
รายวิชา 

 
แผน ข 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหต ุ

หมวดวิชาพ้ืนฐาน 

264 600 การกอ่สร้างงานภูมิ
สถาปัตยกรรม   

 (Landscape 
Architectural  
Construction) 

3(2-2-5)   เปลี่ยน 
เป็นวิชา
บังคับ 

หมวดวิชาบังคับ 

264 610 หลักการและทฤษฎี
ทาง 
ภูมิสถาปัตยกรรม 
(Principle and 
Theory in 
Landscape 
Architecture) 

3(3-0-6) 264 610 หลักการและ
ทฤษฎีทาง 
ภูมิสถาปัตยกรรม 
(Principle and 
Theory in 
Landscape 
Architecture) 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยน 
แปลง 

264 611 ระเบียบวิธีวิจัยทาง 
ภูมิสถาปัตยกรรม             
(Research 
Methodology in 

3(3-0-6) 264 619 ระเบียบวิธีวิจัย
ทาง 
ภูมิสถาปัตยกรรม             
(Research 

3(3-0-6) แก้ไขรหัส
วิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหต ุ

Landscape 
Architecture) 

Methodology in 
Landscape 
Architecture) 

264 612 การกอ่สร้างงานภูมิ
สถาปัตยกรรมขั้น
สูง 
(Advanced 
Landscape 
Architectural 
Construction) 

3(2-2-5)  264 618 การกอ่สร้างงาน
ภูมิสถาปัตยกรรม
ข้ันสูง 
(Advanced 
Landscape 
Architectural 
Construction) 

3(2-2-5)  แก้ไขรหัส
วิชา 

264 613 ภูมิสถาปัตยกรรม
และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
(Landscape 
Architecture and 
Sustainable 
Development) 

3(3-0-6)    264 611 นิเวศวิทยาภูมิ
ทัศน์และการ
พัฒนาอย่างยัง่ยืน 
(Landscape 
Ecology and 
Sustainable 
Development) 

3(3-0-6)    แก้ไขรหัส
วิชาและช่ือ

วิชา 

264 614 สัมมนางานภูมิ
สถาปัตยกรรม               
(Seminar in 
Landscape 
Architecture)         

3(2-2-5)  264 620 สัมมนางานภูมิ
สถาปัตยกรรม               
(Seminar in 
Landscape 
Architecture)         

3(2-2-5)  แก้ไขรหัส
วิชา 

264 615 ปฏิบัติการ
ออกแบบ 
ภูมิสถาปัตยกรรม 
1 
(Landscape 
Architectural 
Design Studio I) 

3(0-6-3) 264 613 ปฏิบัติการ
ออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรม 1 
(Landscape 
Architectural 
Design Studio I) 

3(0-6-3) แก้ไขรหัส
วิชา 

264 616 ปฏิบัติการ
ออกแบบ 
ภูมิสถาปัตยกรรม 
2      

3(0-6-3)  264 614 ปฏิบัติการ
ออกแบบ 
ภูมิสถาปัตยกรรม 
2       

3(0-6-3)  แก้ไขรหัส
วิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหต ุ

(Landscape 
Architectural 
Design Studio II) 

(Landscape 
Architectural 
Design Studio II) 

264 617 ปฏิบัติการ
ออกแบบ 
ภูมิสถาปัตยกรรม 
3       
(Landscape 
Architectural 
Design Studio III)  

3(0-6-3) 264 615 ปฏิบัติการ
ออกแบบ 
ภูมิสถาปัตยกรรม 
3 
(Landscape 
Architectural 
Design Studio III) 

2(0-4-2) แก้ไขรหัส
วิชา 

264 618 การใช้พืชพรรณใน
การออกแบบ                 
(Planting Design) 

3(2-2-5) 264 612 การใช้พืชพรรณ
ในการออกแบบ                 
(Planting Design) 

3(2-2-5) แก้ไขรหัส
วิชา 

  264 617 การกอ่สร้างงาน
ภูมิสถาปัตยกรรม   

 (Landscape 
Architectural  
Construction) 

3(2-2-5) เพิ่ม
รายวิชา 

หมวดวิชาเลือก 

264 630 การวิเคราะห์และ
ประเมิน 
ทัศนคุณภาพ                       
(Visual Quality 
Analysis and 
Assessment) 

3(3-0-6)     264 640 การวิเคราะห์และ
ประเมิน 
ทัศนคุณภาพ                        
(Visual Quality 
Analysis and 
Assessment) 

2(2-0-4)     แก้ไขรหัส
วิชาและ
หน่วยกิต 

264 631 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์                                   
(Landscape 
Ecology) 

3(3-0-6) 264 643 การออกแบบและ
วางแผน 
ภูมิสถาปัตยกรรม
เชิงนิเวศ                                  
(Ecological 
Landscape 
Design and 
Planning) 

2(2-0-4)     แก้ไขรหัส
วิชา ช่ือ
วิชาและ
หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหต ุ

264 632 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง                                    
            (Urban 

Landscape)  

3(3-0-6)  264 641 ภูมิทัศน์ชุมชน
เมือง                                    

            (Urban 
Landscape)  

2(2-0-4)     แก้ไขรหัส
วิชาและ
หน่วยกิต 

264 633 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
                   
(Cultural 
Landscape) 

3(3-0-6) 264 642 ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม  
                  
(Cultural 
Landscape) 

2(2-0-4)     แก้ไขรหัส
วิชาและ
หน่วยกิต 

264 634 การออกแบบ
สภาพแวดล้อมที่ไร้
อุปสรรค 
(Universal 
Design) 

3(3-0-6) 264 646 การออกแบบ
สภาพแวดล้อมที่ไร้
อุปสรรค 
(Universal 
Design) 

2(2-0-4)     แก้ไขรหัส
วิชาและ
หน่วยกิต 

264 635 ระบบภูมิ
สารสนเทศในงาน 
ภูมิสถาปัตยกรรม     
(Geographic 
Information 
System in 
Landscape 
Architecture) 

3(2-2-5) 264 647 ระบบภูมิ
สารสนเทศในงาน 
ภูมิสถาปัตยกรรม     
(Geographic 
Information 
System in 
Landscape 
Architecture) 

2(1-2-3) แก้ไขรหัส
วิชาและ
หน่วยกิต 

264 636 การศึกษาหัวข้อ
พิเศษ (Special 
Topic) 

3(0-6-3) 264 648 การศึกษาหัวข้อ
พิเศษ  (Special 
Topic) 

2(0-4-2) แก้ไขรหัส
วิชาและ
หน่วยกิต 

264 637 วัสดุและการ
ออกแบบก่อสร้าง
งานภูมิ
สถาปัตยกรรม                        
(Material and 
Construction 
Design in 
Landscape 
Architecture) 

3(2-2-5) 264 645 วัสดุและการ
ออกแบบก่อสร้าง
งานภูมิ
สถาปัตยกรรม                        
(Material and 
Construction 
Design in 
Landscape 
Architecture) 

2(1-2-3) แก้ไขรหัส
วิชาและ
หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหต ุ

  264 644 การออกแบบภูมิ
ทัศน์เพื่อการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม 
(Regenerative 
Landscape 
Design) 

2(2-0-4) เพิ่ม
รายวิชา 
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3.  เปรียบเทียบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมาย
เหต ุ

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

แผน ก แบบ ก  1 

264 620 วิทยานิพนธ์          มีค่าเทียบเท่า  39       
(Thesis)                        หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก  1 

264 630 วิทยานิพนธ์          มีค่าเทียบเท่า  39       
(Thesis)                        หน่วยกิต 

แก้ไข
รหสัวิชา 

แผน ก แบบ ก 2 

264 621 วิทยานิพนธ์          มีค่าเทียบเท่า  12              
(Thesis)                        หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 

264 631 วิทยานิพนธ์           มีค่าเทียบเท่า  12              
(Thesis)                         หน่วยกิต 

แก้ไข
รหสัวิชา 

แผน ข 

264 622 การค้นคว้าอิสระ       มีค่าเทียบเท่า 3 
(Independent                หน่วยกิต 
Study) 

แผน ข 

264 632 การค้นคว้าอิสระ       มีค่าเทียบเท่า 3 
(Independent                หน่วยกิต 
Study) 

แก้ไข
รหสัวิชา 
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4.  เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
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