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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วังท่าพระ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.   ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 
ภาษาอังกฤษ  Master of Architecture Program in Urban Design 

2.   ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทย  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบชุมชนเมือง) 
ชื่อย่อภาษาไทย สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Architecture (Urban Design) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M. Arch. (Urban Design) 

3.   วิชาเอก 
ไม่มี 

4.   จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1   มีค่าเทียบเท่า   37 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า      40 หน่วยกิต 
แผน ข               ไม่น้อยกว่า      40 หน่วยกิต 
 

5.   รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ    หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  
5.2  ภาษาที่ใช้    ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ  
5.3  การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้

ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (ปรับปรุงจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การออกแบบชุมชนเมือง พ.ศ.2555)  เร่ิมเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 5/2558 วันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 3/2559 วันที่  30  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2559 
สภาวิชาชีพสภาสถาปนิก เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่................เดือน........................พ.ศ........... 

 
7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปีการศึกษา  2560 

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
   อาชีพที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนเมือง เช่น 

8.1  นักออกแบบชุมชนเมือง  
8.2  สถาปนิกชุมชนเมือง  
8.3  สถาปนิกผังเมือง 
8.4  ท างานดา้นผังเมือง  
8.5  นักวิชาการเก่ียวกับผังเมือง  
8.6  ผู้สอนในสถาบนัศึกษา 
8.7  ที่ปรึกษาโครงการ  
8.8  นักวิจัย  
8.9  ประกอบอาชีพอิสระด้านการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง  

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9.1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ   ปรียวนิตย์ 

       เลขประจ าตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X 
       ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
       คุณวุฒ ิ Ph.D. (Geography Urban Planning) SOAS, University of London, UK (2007) 

   M.Sc. (Regional and Urban Planning) LSE, University of London, UK (1998) 
PG.Dip. (Development and Planning) University College London, UK (1997) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2534) 

 9.2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพักตรา   สุทธสุภา 
 เลขประจ าตัวประชาชน   X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 คุณวุฒ ิ Ph.D. (Urban & Regional Science) Texas A&M University, USA (1994) 

M.C.R.P. (City and Regional Planning) University of Texas  
(Arlington), USA  (1990) 
ภ.สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530) 
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9.3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงิหนาท แสงสีหนาท 
 เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 คุณวุฒิ  Ph.D. (Urban Design) Oxford Brookes University, UK (2013) 

สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต (2542) 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
ที่อยู่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การวางแผนหลักสูตรได้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

และฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่กล่าวถึงการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับโลกและ
ในประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนต่อไป นอกจากนั้นยังประกอบด้วยเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ เน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย บูรณาการ ถ่ายทอดความรู้ 
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาชุมชน รวมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีภูมิปัญญา ความคิด
สร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติ  จึงต้องใช้บุคลากรที่บูรณา
การในศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และสงัคมเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการตอบ
รับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งจะส่งผลต่อกายภาพของเมือง ดังนั้นการออกแบบชุมชนเมืองจึงเป็น
สาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชน 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในการวางแผนหลักสูตรนั้น ได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ในระดับ

ชุมชนเมือง ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมทั้งความตระหนักในปัญหาที่เก่ียวข้องกับการผังเมือง ดัง
ระบุใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และที่ปรากฏในความมุ่งหมายหลักขององค์กรระหว่างประเทศเช่น  
United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ที่ให้ความส าคัญต่อการตั้งถิ่น
ฐาน ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสถานการณ์การย้ายถิ่นฐานของคนชนบทเข้าสู่เมือง การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านโครงสร้างประชากรที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น และการก้าวเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน ซึ่งท าให้ใน
อนาคตจะมีสัดส่วนประชากรอยู่อาศัยในเมืองมากกว่าในชนบท มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและเด็กน้อยลง เกิดการ
เคลื่อนย้ายก าลังคนประชากรวัยแรงงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม จึงคาดว่าจะท าให้ชุมชนเมืองมีการเพิ่มขึ้นทางด้านขนาด จ านวนและความหลากหลายทางสังคม ความรู้
ด้านการออกแบบชุมชนเมืองจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับ
ประชาคมอาเซียน 
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11.3  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสิ่งแวดล้อม 
รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน การบริโภคและการด าเนินชีวิตในชุมชนเมืองในปัจจุบัน ไม่เพียงส่งผลให้เกิดปัญหา

สิ่งแวดล้อมอันรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตในขอบเขตพื้นที่เมืองเท่านั้น แต่ยังน าไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกอีกด้วย  ปัญหาการลดลงของปริมาณส ารองของพลังงานฟอสซิล ความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อม การเสียสมดุลของระบบนิเวศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลกที่ปรากฏชัดแจ้งใน
ปัจจุบัน ล้วนเกี่ยวโยงกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองทั้งสิ้น  ดังนั้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการตั้งถิ่นฐานและ
ด าเนินชีวิตในเมืองจึงมีความส าคัญในอันที่จะช่วยแก้ไขบรรเทาปัญหาต่างๆ เหล่านี้  ความรู้ด้านการออกแบบชุมชน
เมืองเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จ าเป็นในการชี้น าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตั้งถิ่นฐานและการด าเนินชีวิตในเมืองดังกล่าว 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขบรรเทาทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในขอบเขตพื้นที่เมืองเอง และปัญหาสิ่งแวดล้อม
และการใช้ทรัพยากรในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก ที่มี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐาน
ชุมชน และองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบ และรองรับการแข่งขันในระดับประเทศ และนานาชาติ โดยการผลิตบุคลากร
ทางด้านสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองที่มีศักยภาพสูงสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัด้านที่ 1 กลยุทธ
ที่ 1 ถึง 8 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันการศึกษาแรกที่ เปิดสอ นหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบชุมชนเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และเป็นสถาบันผู้น าทางวิชาการ
ในสาขานี้ โดยได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง  

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ ที่มีปณิธานในการผลิตบัณฑิต สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ และงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดยบูรณาการศาสตร์ทั้งด้านศิลปะ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการและภูมิปัญญาเพื่อสังคม การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นการบูรณาการ
ความรู้ข้างต้น เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และสะท้อนความต้องการก าลังคนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 

การพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบชุมชนเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559)นี้ นอกจากที่ได้เก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว ยังได้เก่ียวข้องกับพันธกิจของสภาสถาปนิก
อีกด้วย ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรจึงตอบสนองต่อข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับรองปริญญา อนุปริญญา 
และประกาศนียบัตร ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2545 และใช้ข้อมูลหมวดรายวิชาจาก
ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตหมวดวิชาของมาตรฐานวิชาการ ใน
สาขาสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2552 และระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการก าหนดรายวิชาและ
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เนื้อหาหลักสูตรในการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคี
สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง พ.ศ. 2554 

13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ / ภาควิชา 

    ไม่มี 
 13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ / ภาควิชาอ่ืน  

    ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.   ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา  
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง มุ่งให้ผู้ศึกษามีทักษะความ

รอบรู้ และความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบและวางแผนพัฒนากายภาพชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 
สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยเพื่อน าไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศนข์องคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ โดยมีปรัชญาว่า “สืบสานภูมิปัญญาไทย สร้างสรรค์
สู่สากล” และวิสัยทัศน์ว่า “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมในระดับ
นานาชาติ” อีกทั้งสนองตอบปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน” 

1.2  ความส าคัญ 
การตั้งถิ่นฐานและการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในประเทศไทยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้เกิดปัญหา

การขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง ส่งผลกระทบต่อสภาพกายภาพของเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดสถานการณ์การย้ายถิ่นฐานของคนชนบทเข้าสู่เมือง 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างประชากรที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุมากข้ึน และการก้าวเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน 
ท าให้ในอนาคตจะมีสัดส่วนประชากรอยู่อาศัยในเมืองมากกว่าในชนบท มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและเด็กน้อยลง 
เกิดการเคลื่อนย้ายก าลังคนประชากรวัยแรงงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม พื้นที่ชุมชนชนบทจะมีการพัฒนาสู่ความเป็นชุมชนเมืองมากขึ้นและครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศโดย
ปราศจากการวางแผนชุมชนเมือง มีการเพิ่มข้ึนทางด้านขนาด จ านวนและความหลากหลายทางสังคม ความรู้ด้านการ
ออกแบบชุมชนเมืองจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียน 
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง จึงเป็นหลักสูตรในเชิงรุก ที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมือง และ
รองรับการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ โดยผลิตบุคลากรทางด้านสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองที่มี
ศักยภาพสูงเพื่อไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ตามความต้องการของประเทศ 

1.3 วัตถุประสงค ์
  1.3.1  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการออกแบบชุมชนเมือง 
 1.3.2  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพสาขาการออกแบบชุมชน
เมืองเพื่อการสร้างสรรค์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนเมืองในอนาคต 
                 1.3.3  เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและการประกอบวิชาชีพสาขา
การออกแบบชุมชนเมือง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ชุมชนเมือง ให้เป็นไปตามมาตรฐานไม่
ต่ ากว่าท่ี สกอ.ก าหนด  
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินผลหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกั บความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถานประกอบการ 

1.  รายงานความพึงพอใจผู้จ้างงาน 
    ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 
2.  รายงานการติดตามผลการมีงาน 
     ท า การศึกษาต่อ และความพึงพอ 
     ใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ภายในระยะเวลา 2 ปี 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ 
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 
 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี

สนับสนุนการเรยีนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการประเมินผลที่ เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 

 
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่

เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 6 ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์
มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูนทักษะ
แก่คณาจารย์ 
ผลการประเมินประสิทธิภาพ  
การจัดการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

3. จ านวนรายวิชาที่ใช้ในการ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรยีน 

4. ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
อื่นๆ ของคณะ 

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552  
ภายในระยะเวลา 2 ปี 

สนับสนุนทุนและหาแหล่งทุนเพื่อท า
วิจัยและสร้างสรรค์งานแก่คณาจารย์
ในภาควิชา 

1. จ านวนโครงการพัฒนาทักษะการ
สอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ที่
มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 

 
 
 



                    8                                                         มคอ.2 
 

สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ป ี2559 

 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 

   1.1 ระบบ  จัดการศึกษาในระบบทวิภาคข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

  1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน  อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 

   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

      ไม่มี 

2.   การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1  วัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาต้น  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม  
ภาคการศึกษาปลาย  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม  
ด าเนินการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการปกติ 
 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับ

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

 2.2.2.1   ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรในสาขา
สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร
และจะต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการท าวิจัย หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 
โดยทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร   

 2.2.2.2  ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรแผน ข ต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ซึ่งเป็น
หลักสูตรในสาขาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวเนื่อง  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินงานหลักสูตร  ส าหรับผู้สมัครบางคนที่มีพื้นฐานทางด้านการออกแบบชุมชนเมืองไม่เพียงพออาจจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร   

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 นักศึกษาจ านวนมากสอบไม่ผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว้ 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว้ ให้ลงเรียนรายวิชา 264 401 

ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและวางแผนสภาพแวดล้อม  

2.5 แผนการรับนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 
รวม 20 40 40 40 40 
จ านวนที่คาดว่าจะ 
ส าเร็จการศึกษา 

- 20 20 20 20 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย/บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 1,120,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

         รวมรายรับ 1,120,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย/บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ก. งบด าเนินการ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,982,000 3,132,000 3,288,000 3,303,000 3,453,000 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 200,000 250,000 300,000 350,000 350,000 

ทุนการศึกษา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวม (ก) 3,192,000 3,392,000 3,598,000 3,663,000 3,813,000 

ข. งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ 47,000 54,000 54,000 54,000 54,000 

ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) 47,000 54,000 54,000 54,000 54,000 

รวม (ก) + (ข) 3,239,000 3,446,000 3,652,000 3,717,000 3,867,000 

จ านวนนักศึกษา 20 40 40 40 40 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 161,950 86,150 91,300 92,925 96,675 
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2.7 ระบบการศึกษา 
[  / ]  แบบชั้นเรียน  
[    ]  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
[    ]  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
[    ]  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
[    ]  แบบทางไกลอินเตอร์เน็ต 
[    ]  อ่ืนๆ (ระบุ)........................ 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
     3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

  แผน ก แบบ ก 1  มีค่าเทียบเท่า 37 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า    40 หน่วยกิต 
  แผน ข   ไม่น้อยกว่า    40 หน่วยกิต 
               3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  แบ่งเป็น 3 แผน คือ 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  ท าวิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 37 หน่วยกิต และศึกษาวิชา 264 410 ระเบียบ
วิธีวิจัยทางการออกแบบชุมชนเมือง จ านวน 3 หน่วยกิต  
 1. หมวดวิชาพื้นฐาน*       (ไม่นับหน่วยกิต)  3-6   หน่วยกิต  

2. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)    3 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)         37 หน่วยกิต 

 ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯอาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่
ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ภาควิชาก าหนด 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชารวมจ านวนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาพื้นฐาน*       (ไม่นับหน่วยกิต)  3-6   หน่วยกิต  

2. หมวดวิชาบังคับ    25 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)         12 หน่วยกิต 
4. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 
ทั้งนี้ส าหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ  ทางหลักสูตรฯ อาจก าหนดให้ลงเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน

เพิ่มเติมจ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) และอาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต  แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ภาควิชาก าหนด 

หลักสูตรแผน ข ศึกษารายวิชารวมจ านวนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต และต้องท าการสอบประมวลความรอบ
รู้เมื่อมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต  
 1. หมวดวิชาพื้นฐาน*      (ไม่นับหน่วยกิต)  3-6   หน่วยกิต  

2. หมวดวิชาบังคับ    29 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ     5 หน่วยกิต 
4. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
ทั้งนี้ส าหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ  ทางหลักสูตรฯ อาจก าหนดให้ลงเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน

เพิ่มเติมจ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) และอาจให้ศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต  แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ภาควิชาก าหนด 

หมายเหตุ *= ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร   
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3.1.3 รายวิชา 
  3.1.3.1 รหัสวิชา  ก าหนดรหัสไว้เป็นเลข 6 หลัก โดยแบ่งเลขออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก  

เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
    264  หมายถึง  ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เลขสามหลักหลัง   เป็นเลขบอกรหัสรายวิชา ดังนี้ 
    เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปีนักศึกษาปกติควรเรียนได้ 

          4  = ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง  
     เลขตัวที่สองและสาม  หมายถึง  กลุ่มของรายวิชาและล าดับที่ของรายวิชา 

    00-09 = หมวดวิชาพื้นฐาน 
    10-19  = หมวดวิชาบังคับ 
    20-22 = วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
    30 ขึ้นไป  = หมวดวิชาเลือก 

   
3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 

   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า15 ชั่วโมงตลอดภาค
การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค 
การศึกษาปกติให้มีค่าเทียบเท่า 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 

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

        จ านวนหน่วยกิต = บ+ป+น 
          3 
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยตัวเลข  4 ตัว คือ 
     เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
     เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บ บอกโดย 
      เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
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      เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
เช่น 3(3-0-6) เลข 3 นอกวงเล็บหมายถึง จ านวนหน่วยกิต ตัวเลขในวงเล็บเลข 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมง

บรรยาย เลข 0 หมายถึงจ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ และเลข 6 หมายถึง จ านวนชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเอง
นอกเวลาเรียน 
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 3.1.3.3  รายวิชา 

แผน ก แบบ ก 1 
 
1) หมวดวิชาพื้นฐาน จ านวน 3  หน่วยกิต 

264 401 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและวางแผนสภาพแวดล้อม   3*(3-0-6) 
 (English for Environmental Design and Planning)    
 (ผู้ที่สอบผ่านรายวิชานี้ ให้ถือว่าสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัย 
     ก าหนด ทั้งนี้ ผู้ที่สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดแล้วไม่ 
     ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้) 

  หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

2) หมวดวิชาบังคับ จ านวน 3  หน่วยกิต 
264 410  ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบชุมชนเมือง    3*(3-0-6) 

    (Research Methodology in Urban Design)   

3) วิทยานิพนธ์ 37 หน่วยกิต 
  264 420  วิทยานิพนธ์     มีค่าเทียบเท่า   37 หน่วยกิต 
     (Thesis)  

แผน ก แบบ ก 2 
 
1) หมวดวิชาพื้นฐาน จ านวน  3-6 หน่วยกิต 

  264 400  การออกแบบและวางผังชุมชนเมืองเบื้องต้น     3*(3-0-6) 
    (Introduction to Urban Design and Planning) 
264 401 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและวางแผนสภาพแวดล้อม   3*(3-0-6) 

 (English for Environmental Design and Planning)    
 (ผู้ที่สอบผ่านรายวิชานี้ ให้ถือว่าสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัย 
     ก าหนด ทั้งนี้ ผู้ที่สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดแล้วไม่ 
     ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้) 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

 2) หมวดวิชาบังคับ จ านวน 25 หน่วยกิต   
264 410 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบชุมชนเมือง    3(3-0-6) 

    (Research Methodology in Urban Design)     
  264 411 ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง     3(3-0-6) 
    (Theories of Urban Design) 
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  264 412 ทฤษฎีการวางแผนกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน   3(3-0-6) 
    (Theories of Physical and Infrastructure Planning) 
  264 413 หลักวิธีและกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง    3(3-0-6) 
    (Methods and Process of Urban Design) 
  264 414 การออกแบบพื้นที่และสภาวะแวดล้อม     3(3-0-6) 
    (Spatial and Environmental Design) 
  264 415 การศึกษาชุมชนเมือง      3(3-0-6) 
    (Urban Studies) 

264 416 ดิจิทัลเทคโนโลยีในการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง    3(2-2-5) 
    (Digital Technology in Urban Design and Planning) 
  264 417 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1     4(0-8-4) 
    (Urban Design Studio I) 
   

3)  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
  264 421 วิทยานิพนธ์     มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
    (Thesis) 

 
4) หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยนักศึกษาอาจเลือกเรียนเพิ่มเติมจากรายวิชา

ดังต่อไปนี้ 
กลุ่มสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง (Urban Development) 

  264 430  วิวัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมือง    3(3-0-6) 
     (Evolution of Urban Settlement) 

264 431 กฎหมายและการบริหารผังเมือง      3(3-0-6) 
    (Planning Laws and Administration) 

264 432 พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม      3(3-0-6) 
    (Human Behavior and Environment) 

264 433 การวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนส าหรับประเทศก าลังพัฒนา   3(2-2-5) 
   (Community Development Planning for Developing Countries)  
264 434 สภาพแวดล้อมชุมชนเมืองและการพัฒนาที่ยั่งยืน    3(3-0-6) 

    (Urban Environment and Sustainable Development) 

กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบและวางแผนกายภาพ (Physical Design and Planning) 
264 440 กระบวนทัศน์การออกแบบชุมชนเมือง     3(3-0-6) 

    (Urban Design Paradigms) 
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264 441 ฝึกปฏิบัติการภาคสนามการออกแบบชุมชนเมือง    3(0-6-3) 
    (Urban Design Field Study) 

264 442 การออกแบบและวางแผนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    3(3-0-6) 
    (Design and Planning for Sustainable Development) 

264 443 การวางแผนอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนเมือง     3(3-0-6) 
    (Conservation Planning in Urban Areas) 

264 444 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง       3(3-0-6)  
    (Urban Landscape) 
  264 445 การออกแบบสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองเพื่อคนทั้งมวล  3(2-3-4) 
    (Universal Design in Urban Environment) 
 

กลุ่มสาขาวิชาการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบชุมชนเมือง (Analytical Development) 
  264 450 เทคนิคการวางผัง       3(3-0-6) 
    (Planning Techniques) 

264 451 การจราจรและการขนส่ง       3(3-0-6) 
    (Traffic and Transportation) 

264 452 การวิเคราะห์และประเมินทัศนคุณภาพ     3(3-0-6) 
    (Visual Quality Analysis and Assessment) 
  264 453 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
    (Environmental Impact Assessment) 

264 454 ระบบภูมิสารสนเทศในการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง  3(2-3-4) 
    (Geographic Information System in Urban Design and Planning) 
  264 455 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการออกแบบ  3(3-0-6) 

 และวางผังชุมชนเมือง 
    (Quantitative and Qualitative Analysis in Urban Design and Planning)  

264 456 การวิเคราะห์การลงทุนเพื่อการพัฒนาของภาครัฐและเอกชน   3(3-0-6) 
    (Investment Analysis for Public/Private Development) 

264 457 การศึกษาสัณฐานชุมชนเมือง     3(3-0-6) 
 (Study of Urban Morphology) 

 

กลุ่มสาขาวิชาอ่ืนๆ 
  264 460 สัมมนางานออกแบบชุมชนเมือง      3(2-3-4) 
    (Seminar in Urban Design) 
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  264 461 การศึกษาหัวข้อพิเศษ       3(0-6-3) 
    (Special Topic Study) 

264 462 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาเมือง   4(0-8-4) 
    (Urban Design Studio for Urban Development) 
  264 463 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการฟื้นฟูเมือง   4(0-8-4) 
    (Urban Design Studio for Urban Redevelopment) 

264 464 การวางแผนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ภัยพิบัติ    3(3-0-6) 
 (Planning for Risk and Disaster Areas) 

264 465 อาเซียนศึกษา       3(3-0-6) 
 (ASEAN  Studies) 

264 466 การน าแผนไปปฏิบัติในการออกแบบชุมชนเมือง   3(3-0-6) 
                 (Urban Design Implementation) 
 

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกในหลักสูตรหรือจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืนของคณะ
และมหาวิทยาลัยตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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แผน ข 
 1) หมวดวิชาพื้นฐาน จ านวน 3-6 หน่วยกิต  
  264 400 การออกแบบและวางผังชุมชนเมืองเบื้องต้น     3*(3-0-6) 

   (Introduction to Urban Design and Planning) 
264 401 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและวางแผนสภาพแวดล้อม   3*(3-0-6) 

    (English for Environmental Design and Planning) 
    (ผู้ที่สอบผ่านรายวิชานี้ ให้ถือว่าสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัย 
     ก าหนด ทั้งนี้ ผู้ที่สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดแล้วไม่ 
     ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้) 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

 2) หมวดวิชาบังคับ จ านวน 29 หน่วยกิต  
264 410 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบชุมชนเมือง    3(3-0-6) 

    (Research Methodology in Urban Design) 
  264 411 ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง     3(3-0-6) 
    (Theories of Urban Design) 
  264 412 ทฤษฎีการวางแผนกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน   3(3-0-6) 
    (Theories of Physical and Infrastructure Planning) 

264 413 หลักวิธีและกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง    3(3-0-6) 
    (Methods and Process of Urban Design) 
  264 414 การออกแบบพื้นที่และสภาวะแวดล้อม     3(3-0-6) 
    (Spatial and Environmental Design) 
  264 415 การศึกษาชุมชนเมือง      3(3-0-6) 
    (Urban Studies) 

264 416 ดิจิทัลเทคโนโลยีในการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง    3(2-2-5) 
    (Digital Technology in Urban Design and Planning) 
  264 417 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1     4(0-8-4) 
    (Urban Design Studio I) 
  264 418 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 2     4(0-8-4) 
    (Urban Design Studio II) 
 
 3) การค้นคว้าอิสระ 5 หน่วยกิต 
  264 422  การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 5 หน่วยกิต 
    (Independent Study) 

 



                    19                                                         มคอ.2 
 

สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ป ี2559 

 

 4) หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
สามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกในหลักสูตรหรือจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืนของคณะและ

มหาวิทยาลัยตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา (รายการรายวิชาเลือกชุดเดียวกับของแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก 1   

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
264 410 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบชุมชนเมือง 3*(3-0-6) 
264 420 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 7 

 รวมจ านวน 7 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
264 420 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 10 

 รวมจ านวน 10 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
264 420 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 10 

 รวมจ านวน 10 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
264 420 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 10 

 รวมจ านวน 10 
 
หมายเหตุ  1. *= รายวิชาศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 

   2.  ส าหรับรายวิชาปรับพื้นฐาน คือ 264 401 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและ
วางแผนสภาพแวดล้อม มีการเปิดสอนตามความเหมาะสม ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินงานหลักสูตร 
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แผน ก แบบ ก 2   
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

264 411 ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
264 412 ทฤษฎีการวางแผนกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน 3(3-0-6) 
264 413 หลักวิธีและกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก   3 
 รวมจ านวน 12 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
264 410 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
264 414 การออกแบบพื้นที่และสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6) 
264 415 การศึกษาชุมชนเมือง  3(3-0-6) 
264 417 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1 4(0-8-4) 

 รวมจ านวน 13 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
264 416 ดิจิทัลเทคโนโลยีในการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 3(2-2-5) 
264 421 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 6 

 รวมจ านวน 9 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
264 421 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 6 

 รวมจ านวน 6 
 
 

 



                    22                                                         มคอ.2 
 

สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ป ี2559 

 

 แผน ข  
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

264 411 ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
264 412 ทฤษฎีการวางแผนกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน 3(3-0-6) 
264 413 หลักวิธีและกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก   3 
 รวมจ านวน 12 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
264 410 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
264 414 การออกแบบพื้นที่และสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6) 
264 415 การศึกษาชุมชนเมือง  3(3-0-6) 
264 417 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1 4(0-8-4) 

 รวมจ านวน 13 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
264 416 ดิจิทัลเทคโนโลยีในการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 3(2-2-5) 
264 418 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 2 4(0-8-4) 

 วิชาเลือก   3 
 รวมจ านวน 10 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
264 422 การค้นคว้าอิสระ   มีค่าเทียบเท่า 5 

 รวมจ านวน 5 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

264 400 การออกแบบและวางผังชุมชนเมืองเบื้องต้น 3(3-0-6) 
(Introduction to Urban Design and Planning) 

เงื่อนไข : วัดผลเป็น S หรือ U 

ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง พื้นฐานของลักษณะ
อาคารขนาดใหญ่ประเภทต่างๆ และความเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบชุมชนเมือง ปรับพื้น
ฐานความรู้การศึกษาการออกแบบชุมชนเมือง  

Fundamentals of urban-related issues and urban design; basic 
characteristics of various types of large-scale buildings and their relationship 
with urban design. 
 

264 401 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและวางแผนสภาพแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (English for Environmental Design and Planning)     
       เงื่อนไข :  1. วัดผลเป็น S หรือ U  
                2. ผูท้ี่ได้รบัผลการศึกษาเปน็ Sในรายวชิานี้มีสิทธไิด้รบัการยกเว้นไม่ต้อง 
                          สอบภาษาต่างประเทศอีก 

การฝึกฝนพัฒนาความสามารถในการอ่าน ฟัง เขียน และสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ 
ทั้งที่เป็นภาษาทางวิชาการ ภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพิ่มพูนความรู้เรื่อง
ค าศัพท์ทางเทคนิค ไวยากรณ์ รูปแบบการเขียน การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม ผ่าน
การอ่านบทความ ข่าว และสื่อต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี หลักการ 
แนวคิด การออกแบบ การก่อสร้าง เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ ในการ
ออกแบบชุมชนเมือง  

Developing further ability in reading, listening, writing, and 
communicating verbally in academic, formal and informal English; increasing 
knowledge of technical terms, grammar, writing styles, writing citation and 
bibliography; reading articles, news, and using other forms of media in English 
language related to theory, principle, concept, design, construction and 
technology, in various stages of urban design process. 
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264 410 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
(Research Methodology in Urban Design) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยประเภทต่างๆ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ภาพรวมของระเบียบวิธีวิจัยในขั้นตอนต่างๆ การตั้งค าถามในการวิจัย การออกแบบวิจัย
เบื้องต้น การใช้วิธีการทางสถิติเป็นเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลการวิจัยและ
การน าผลไปใช้ 

       Basic knowledge in research of various types; quantitative and 
qualitative research, methodology frameworks and procedures; establishing 
research questions, research design and basic use of statistics, data inquiry 
and analysis, interpretation of findings and their implications. 
 

264 411 ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
(Theories of Urban Design) 

วิวัฒนาการ ความเคลื่อนไหว และทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมืองตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน ปัญหาปัจจัยและกระบวนการการออกแบบชุมชนเมือง  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใน
การปฏิบัติงานการออกแบบ 

Evolutions, movements, and theories concerning urban design from 
past to present; their applications, issues, factors and process involved in 
urban design. 

 

264 412 ทฤษฎีการวางแผนกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Theories of Physical and Infrastructure Planning)  

  ทฤษฎีและการวิเคราะห์การวางแผนด้านกายภาพที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยเน้นเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
การจราจรและขนส่ง ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อคุณภาพชีวิตสังคมเมือง กระบวนการและเทคนิค
การวางแผนขั้นพื้นฐาน 

    Theory and analysis of physical planning essential for urban 
development; emphasis on land use, infrastructure, and transportation 
systems important to quality of urban life; fundamental planning process and 
planning techniques. 
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264 413  หลักวิธีและกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
 (Methods and Process of Urban Design) 

    หลักการ วิธีการ และกระบวนการปฏิบัติงานการออกแบบชุมชนเมือง การคัดเลือก
พื้นที่ศึกษา การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์แบบแผนทางสังคมและกายภาพ การ
ก าหนดแนวคิดและแนวทางการออกแบบ เทคนิคการออกแบบสภาวะแวดล้อม การน าเสนอ
งานออกแบบ การน าแผนไปปฏิบัติ และการมีส่วนร่วม 

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

        Principles, methods and processes of urban design practice; site 
selection; data collection and analysis of socio-spatial patterns; design 
inquiry; techniques of environmental design; design communication; design 
implementation and public participation. 

Involves study visits. 

 
264 414 การออกแบบพื้นที่และสภาวะแวดล้อม  3(3-0-6) 
 (Spatial and Environmental Design) 

     พื้นฐานของการออกแบบพื้นที่และสภาวะแวดล้อม โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยง
ระหว่างคนและพื้นที่ การเคลื่อนที่และพื้นที่สาธารณะ ธรรมชาติและโครงสร้างของเมือง 
กระบวนการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อความยั่งยืนและการสร้างสถานที่ 

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

       Fundamentals of spatial and environmental design, focusing on 
connections between people and spaces, movement and public realm, and 
natural environment and urban structure; urban design processes for 
delivering sustainability and placemaking. 

Involves field trips. 
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264 415 การศึกษาชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
 (Urban Studies) 

    แบบแผนการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมืองในแบบบูรณาการ ทั้งในแง่มุมเชิงกายภาพ และ
แง่มุมเชิงระบบ ประเด็นการศึกษา อาทิ ภูมิศาสตร์ชุมชนเมือง สังคมวิทยาชุมชนเมือง 
เศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง และนิเวศวิทยา  รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ อัน
หลากหลายที่โยงใยเก่ียวข้องกันในสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง 

    Multi-faceted and complex nature of urban settlements; urban 
geography, urban economics, urban sociology and urban ecology; relationship 
between different factors operating in urban environments. 

 
264 416 ดิจิทัลเทคโนโลยีในการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง  3(2-2-5) 
 (Digital Technology in Urban Design and Planning) 

    ดิจิทัลเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ในกระบวนการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการฝึกการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและวางผัง
ชุมชนเมือง ประวัติและวิวัฒนาการการพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มีผลต่อสื่อดิจิทัล พัฒนาการด้านการผังเมืองที่เป็นผลจากการพัฒนาดิจิทัล
เทคโนโลยี การทดลองปรับปรุงสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน การฝึกฝนเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยความ
ช านาญในการใช้และประยุกต์ใช้เครื่องมือและโปรแกรมในการสร้าง ปรับแต่ง ประกอบสื่อ
ดิจิทัลที่เก่ียวข้องกับโครงการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
       Principles of digital technology and applications in urban design and 
planning; theoretical and practical apspects of the use of digital technology 
related to urban design; history and development of hardware and software 
affecting digital media; hands-on exercises with current hardware and software 
to create and manipulate digital contents. 

 
264 417 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1 4(0-8-4) 

(Urban Design Studio I) 
    การฝึกปฏิบัติการงานออกแบบชุมชนเมือง โดยเลือกท าโครงการที่มีขั้นตอนของ
การด าเนินงานไม่ซับซ้อน  เพื่อให้เห็นภาพรวมของกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง  
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
    Exercises in urban design projects involving few complications so as 
to comprehend the overall urban design process.  
Involves study visits. 
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264 418 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 2 4(0-8-4) 
(Urban Design Studio II) 

วิชาบังคับก่อน: 264 417 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1 

    การฝึกปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง นักศึกษามีอิสระในการเลือกโครงการที่
สนใจซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้สอน และด าเนินการศึกษาโครงการตามขั้นตอนอย่างลึกซึ้ง 
โดยเน้นการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ และการเสนอหลักการเพื่อการ
ออกแบบ  

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

    Exercise in advanced design on approved project of interest through 
in-depth study and complex design process; emphasis on data collection, 
analysis, synthesis, and recommendations towards design solutions.  

Involves study visits. 
 

264 420 วิทยานิพนธ์     มีค่าเทียบเท่า 37 หน่วยกิต 
(Thesis)  

    โครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลในหัวข้อที่สนใจด้านการออกแบบชุมชนเมือง โดย
ความเหน็ชอบของอาจารยผ์ูค้วบคมุวทิยานิพนธ์ 

    Individual undertaking in research on approved topic of interest related 
to urban design, carried out under supervision of an advisor. 
 

264 421 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
(Thesis)  

    โครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลในหัวข้อที่สนใจด้านการออกแบบชุมชนเมือง โดย
ความเหน็ชอบของอาจารยผ์ูค้วบคมุวทิยานิพนธ์ 

    Individual undertaking in research on approved topic of interest related 
to urban design, carried out under supervision of an advisor. 
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264 422 การค้นคว้าอิสระ        มีค่าเทียบเท่า   5 หน่วยกิต  
(Independent Study) 

   การค้นคว้าในเร่ืองที่สนใจเป็นพิเศษ ด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุม การ
ฝึกปฏิบัติและแสดงความสามารถในการท าการศึกษาวิจัยทางด้านการออกแบบชุมชนเมือง 
โดยมีความกระชับแต่ครบถ้วนตามกระบวนการ 

   Individual undertaking in study on a topic of special interest, 
approved by an advisor, practicing and demonstrating ability to conduct a 
concise research related with urban design through comprehensive 
procedure. 
 

264 430 วิวัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
 (Evolution of Urban Settlement) 

     การตั้งถิ่นฐานชุมชนก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยมีอิทธิพลมาจากการพัฒนาด้าน
สังคม เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ การคมนาคม สภาพแวดล้อม ศาสนา และปรัชญา ที่ยังส่งผล
ต่อเนื่องมาถึงสภาพเมืองยุคปัจจุบันในด้านวัฒนธรรมและรูปลักษณะของเมือง อันจะเป็นตัว
ประกอบส าคัญอันหนึ่งในการพัฒนาเมืองยุคใหม่ โดยเน้นหนักที่ชุมชนย่านเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และประเทศไทย 

     Human settlements before the Industrial Revolution due to social, 
economic, geographical, transportation, environmental, religious, and 
philosophical influences; developments which have impact on present-day 
cities in terms of culture and physical characteristics; major factors affecting 
development of modern cities; emphasis on settlements in Southeast Asia 
and Thailand. 

 

264 431 กฎหมายและการบริหารผังเมือง 3(3-0-6) 
(Planning Laws and Administration) 

   กฎหมายที่เกี่ยวกับผังเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น กฎหมายเก่ียวกับ
การควบคุมการใช้ที่ดิน การควบคุมให้มีการปฏิบัติตามผัง การก าหนดนโยบายและการ
บริหารงานของรัฐในระดับต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและออกแบบชุมชนเมือง 

   Local and international urban planning legislations such as Land-Use 
Control Acts, planning implementation measures, government policy and 
administration at various levels related to urban planning and urban design. 
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264 432 พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม 3(3-0-6) 

 (Human Behavior and Environment) 
    อิทธิพลต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ในระดับส่วนบุคคลและระดับกลุ่มสังคมซึ่ง
เก่ียวข้องกับมนุษย์และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กระบวนการพฤติกรรมมนุษย์ การรับรู้ 
การเรียนรู้ การจดจ าสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์จินตภาพของสภาพแวดล้อมชุมชนและ
การใช้สภาพแวดล้อมต่างๆของชุมชน พฤติกรรมทางสังคมในสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง การ
ให้ความช่วยเหลือในที่สาธารณะ พฤติกรรมในสภาพแวดล้อมแออัด การเผชิญหน้าในสังคม
และการปรับตัวในวัฒนธรรมแปลกใหม่  
   Influences affecting human behavior of individuals and social groups 
which involve man and environmental design; human behavioral process, 
environmental perception, learning and cognition, analysis of image of the 
urban environment and its utilization; social behaviors in the environment; 
behaviors in public, crowding, social encounter, and assimilation of cultural 
behaviors. 

264 433 การวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนส าหรับประเทศก าลังพัฒนา  3(2-2-5) 
 (Community Development Planning for Developing Countries) 

   การศึกษาและการปฏิบัติการภาคสนามในการสังเกต ตั้งค าถาม เก็บข้อมูล 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ การศึกษาแนวความคิดและผลของ
การออกแบบและการพัฒนาชุมชนเมืองในชีวิตประจ าวันของประเทศก าลังพัฒนา ทั้ง
ปรากฏการณ์ทางกายภาพของชุมชนเมืองในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่าน
การประเมินผลจากข้อมูลด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยเน้นที่การศึกษา
จากประสบการณ์ตรงและการปฏิบัติการจริง รวมถึงการออกแบบวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อ
แทรกแซงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพื่อการพัฒนา
พื้นที่เมือง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
   On-site experience in observing, developing problem statements, 
collecting data; analysis and synthesis of primary and secondary data; 
exploration of both formal and informal urban physical phenomena; 
evaluating physical, social, economic and political factors concerned; 
learning-by-doing on real projects; strategic plans for urban design 
intervention advocating creative changes towards community development 
practices. Involves field trips. 

 



                    30                                                         มคอ.2 
 

สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ป ี2559 

 

 
264 434  สภาพแวดล้อมชุมชนเมืองและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 (Urban Environment and Sustainable Development) 

   หลักการและแนวความคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ
ชุมชนเมือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชุมชนเมือง การวางผัง/
ออกแบบทางกายภาพชุมชนเมืองที่น าไปสู่ความยั่งยืน  
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

     Principles and concepts of sustainable development in urban design; 
fundamentals of environmental and urban ecosystem; movements in urban 
design and planning that leads to sustainability.  

Involves study visits. 

 
264 440 กระบวนทัศน์การออกแบบชุมชนเมือง  3(3-0-6) 
 (Urban Design Paradigms) 

   แนวคิดและพัฒนาการของกระบวนทัศน์ในการออกแบบชุมชนเมืองที่ปรากฏและ
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระบวนทัศน์ที่เหมาะสมเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในโครงการออกแบบชุมชนเมืองประเภทต่างๆ ในปัจจุบัน 

    Concepts and evolution of well-recognized paradigms in urban design 
from past to present; finding appropriate paradigms for applications in various 
types of urban design projects. 
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264 441 ฝึกปฏิบัติการภาคสนามการออกแบบชุมชนเมือง  3(0-6-3) 
 (Urban Design Field Study) 

   ตัวอย่างการออกแบบชุมชนเมืองที่สร้างความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ใช้งานกับสภาพทางกายภาพซึ่งออกแบบในสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่
แตกต่างไปจากที่คุ้นเคย มีการเดินทางไปศึกษาในสถานที่จริง ในหรือต่างประเทศ ส ารวจ
และ/หรือท าการออกแบบและ/หรือท าการประเมินการออกแบบชุมชนเมืองในประเด็นที่
สนใจหรือที่ก าหนดให้ในสถานที่จริง 
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

   Examples of urban design which demonstrate relationship between 
users and physical conditions in socio-cultural environments other than those 
to which students are accustomed; field trips to city either within or outside 
the country; conducting survey and/or sketch design and/or evaluation of 
urban design on given issues or issues of particular interest. 

Involves field trips. 

 

264 442 การออกแบบและวางแผนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6)  
 (Design and Planning for Sustainable Development) 

   ความส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน การตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ การแก้ปัญหาด้วย
วิธีการแบบองค์รวม ทฤษฎี เครื่องมือการวิเคราะห์ กลยุทธ บทเรียนจากกรณีตัวอย่าง และ
การจัดการที่เหมาะสม 

   Importance of sustainable development, efficient use of energy and 
resources; problems causing impact on ecosystem; holistic approach to 
problem solving; theories, analytical tools, strategies, lessons from various 
cases, and appropriate management. 
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264 443 การวางแผนอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
 (Conservation Planning in Urban Areas) 

   ความหมาย ขอบเขต และความส าคัญของการอนุรักษ์ โบราณสถานและ
สภาพแวดล้อมในระดับการวางแผนและผังชุมชนเมือง ความสัมพันธ์ของการอนุรักษ์กับการ
ออกแบบและวางผังชุมชนเมือง หลักการและแนวความคิดในการอนุรักษ์ กระบวนการ 
วิธีการและเทคนิคการวางแผนอนุรักษ์ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์  

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

  Meanings, scope and significance of historical monument and 
environmental conservation at urban planning level; interrelationship 
between conservation, urban design, and planning; principles and concepts 
of conservation, process, methodology, and techniques involved; legislations 
relating to conservation.  

Involves field trips. 

 

264 444 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
 (Urban Landscape) 

 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนโดยทั่วไป เช่น เอกลักษณ์ ภูมิสัญลักษณ์ สถานที่
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ และอ่ืนๆ  ระบบการพักผ่อนหย่อนใจและระบบที่โล่ง ส าหรับย่าน
ชุมชนเมือง และภาค ตลอดจนระบบนิเวศวิทยาที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ เทคนิคการวางแผน
และออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง   

 Landscape features in urban areas including 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 urban environment. 
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264 445 การออกแบบสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองเพื่อคนทั้งมวล 3(2-3-4)  
   (Universal Design in Urban Environment) 

 ศึกษาหลักการและกรณีศึกษาของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล โดยเน้นความเสมอ
ภาคของคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสมรรถภาพของร่างกาย ในการออกไปใช้ชีวิตประจ าวันใน
เขตชุมชนเมืองอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย   

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 Principles and best practices of Universal Design, focusing on equality 
of persons with or without disabilities and persons of all generations to 
ensure convenience and safety for all while enjoying their daily living in 
urban areas.  

Involves study visits. 
 

264 450 เทคนิคการวางผัง 3(3-0-6) 
 (Planning Techniques) 

 แนวความคิดและหลักการวางผังชุมชนเมืองด้วยวิธีการเชิงระบบ ซึ่งประกอบด้วย
วิธีการทางปริมาณ เทคนิคการก าหนดผัง เทคนิคการประเมินผัง และแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ 

Concepts and principles of systems approach to urban design; 
quantitative methods, plan generation techniques, plan evaluation 
techniques, and mathematical models. 

 

264 451 การจราจรและการขนส่ง 3(3-0-6) 
 (Traffic and Transportation) 

 ระบบต่างๆ ของการจราจรและการขนส่งที่มีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
เทคนิคการวางโครงการเกี่ยวกับการจราจรและการขนส่งทุกประเภทรวมทั้งลักษณะและ
ข่ายงานที่มีผลต่อการใช้ที่ดินและการก าหนดรูปของชุมชนเมือง 

 Present traffic and transportation systems and future trends; planning 
techniques for all types of traffic and transportation including their 
characteristics and networks affecting urban land-use and urban form. 
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264 452 การวิเคราะห์และประเมินทัศนคุณภาพ  3(3-0-6) 
 (Visual Quality Analysis and Assessment) 

 ทัศนคุณภาพและการประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับบริบททาง
กายภาพ วัฒนธรรมและสังคม หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินทัศน
คุณภาพ  

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 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..  

Involves field trips. 

 

264 453 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Environmental Impact Assessment) 

 แนวความคิดและการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความ
เสี่ยง ซึ่งอาจเกิดจากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และ/หรือการพัฒนาโครงการต่อสิ่งแวดล้อม  
สังคม และคุณภาพชีวิต วิธีและเทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินทัศน
คุณภาพ มาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เศรฐกิจสังคม 
ทรัพยากร วัฒนธรรม โบราณคดีและภูมิทัศน์ 

 Concept and report writing of environmental impact analysis and 
risks caused by human settlements and/or project developments affecting 
environment, society and quality of life; assessment process and techniques; 
visual quality assessment; mitigation of impacts and monitoring environment 
quality, socio-economic aspects, cultural resources, archaeology and 
landscape. 
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264 454 ระบบภูมิสารสนเทศในการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง            3(2-3-4) 
 (Geographic Information System in Urban Design and Planning) 

       เงื่อนไข : ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนจะต้องมีพื้นฐานความรู้และมีประสบการณ์การใช้ 

                     งานระบบภูมิสารสนเทศในคอมพิวเตอร์แล้ว  

 การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศในการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
ในระดับสูง การพัฒนาและด าเนินโครงการที่ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
วิเคราะห์ในการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองที่มีความซับซ้อน 

 Practical uses of advanced Geographic Information System (GIS) in 
urban design and planning; develop and execute complicated projects using 
GIS in urban design and planning. 

 
264 455 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 3(3-0-6) 

 (Quantitative and Qualitative Analysis in Urban Design and Planning)  

เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการสรุปผลการวิเคราะห์ ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอ้างอิง การออกแบบ
และด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบส ารวจ การสัมภาษณ์ และวิธีการอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ จินตภาพ การรับรู้ การใช้ประโยชน์ที่ดิน สังคม
และเศรษฐกิจชุมชนเมือง สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง เพื่อประโยชน์ใน
กระบวนการขั้นต่างๆ ของการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 

Methods of data collection, analysis, and interpretation of results 
derived from descriptive and inferential statistics; questionnaire design and 
field survey forms; interviewing and other quantitative and qualitative 
methods relating to physical form, landscape, image, perception, land use, 
socio-economic factors, natural and built environment; use of acquired 
information in the process of urban design and planning. 
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264 456 การวิเคราะห์การลงทุนเพื่อการพัฒนาของภาครัฐและเอกชน  3(3-0-6) 
 (Investment Analysis for Public/Private Development) 

     วิธีการในการวิเคราะห์การพัฒนาโครงการออกแบบชุมชนเมือง การท าแผนธุรกิจ 
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการลงทุนเบื้องต้น การวางแผนเพื่อบริหารกา รพัฒนา
โครงการออกแบบชุมชนเมือง 

   Methods for analyzing the development of urban design project; 
business planning and initial feasibility study for project investment; 
administrative aspects in developing urban design project. 

 
264 457 การศึกษาสัณฐานชุมชนเมือง 3(3-0-6) 

 (Study of Urban Morphology) 

  การศึกษาสัณฐานชุมชนเมืองและการวิเคราะห์ผังพื้นจากองค์ประกอบเมืองที่
ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของสัณฐานเมืองใน
แต่ละช่วงเวลา การชี้ให้เห็นถึงกระบวนการก่อตัว ปรับเปลี่ยน และคงอยู่ของกรอบสัณฐาน
เมือง กระบวนการท้องถิ่นในการพัฒนารูปทรงของเมืองซึ่งน าไปสู่การออกแบบสภาวะ
แวดล้อมที่ตอบสนอง 

  Study of urban morphology and analysis of ground plan through 
element complexes and their transformations; historico-geographical analysis 
of morphological periods; introduction to formations, modifications and 
consolidations of morphological frames; local processes of form-productions 
which leads to design for responsive environment.  

 
264 460 สัมมนางานออกแบบชุมชนเมือง 3(2-3-4) 
 (Seminar in Urban Design) 

   การศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชุมชนเมืองโดยมุ่งเน้นที่มีความส าคัญ
หรือได้รับความสนใจในช่วงเวลานั้น เน้นการเตรียมตัวค้นคว้า การพัฒนาความคิดอย่างเป็น
ระบบ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อโต้แย้งในชั้นเรียน 

   Discussions on topics concerning urban design focusing on important or 
controversial issues; emphasis on preparation of topics prior to class, 
development of systematic thinking, and exchange of opinions during seminar.  
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264 461 การศึกษาหัวข้อพิเศษ  3(0-6-3) 
(Special Topic Study) 

   การศกึษาการออกแบบชุมชนเมือง ในเร่ืองที่สนใจ หรือเป็นเร่ืองที่ส าคัญอยู่ในขณะนั้น  

Topic of special interest or current issues concerning urban design.  

 
264 462 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาเมือง      4(0-8-4) 

(Urban Design Studio for Urban Development) 

   การฝึกปฏิบัติการงานออกแบบชุมชนเมืองโครงการที่ไม่ซับซ้อนมาก ประเภท
โครงการพัฒนาเมือง การจัดสรรที่ดินและการจัดรูปที่ดิน  

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

   Exercises in urban design projects with slight complexities involving 
land-subdivision and land-readjustment.  

Involves study visits. 

 

264 463 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการฟื้นฟูเมือง 4(0-8-4) 
(Urban Design Studio for Urban Redevelopment) 

   การฝึกปฏิบัติการงานออกแบบชุมชนเมืองประเภทโครงการฟื้นฟูเมือง การบูรณะ
เมืองและการอนุรักษ์เมือง เพื่อการอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม  

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

   Exercises in urban design projects concerning urban-redevelopment, 
urban-rehabilitation and urban-conservation for the purpose of conserving 
cultural landscape.  

Involves study visits. 
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264 464 การวางแผนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ภัยพบิัต ิ 3(3-0-6)  

 (Planning for Risk and Disaster Areas) 

      ปัจจัยและลักษณะที่เก่ียวข้องกับพื้นที่เสี่ยงภัยและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
จากสภาพธรรมชาติและอุบัติภัย หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง  และการ
จัดเตรียมความพร้อม การวางแผนป้องกันและบรรเทาแก้ไขในพื้นที่ชุมชนเมืองที่เสี่ยงภัย
และประสบภัยพิบัติเหล่านี้   

มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

   Factors and characteristics of risk areas and environmental 
phenomena relating to climate change, global warming, natural disasters, and 
hazardous incidents; theories and principles for disaster preparedness and 
emergency planning for such events in urban areas. 

Involves field trip. 

 

264 465 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)  

(ASEAN  Studies) 

    การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  นโยบายและข้อตกลงที่มีผลต่อการวางแผนพัฒนา
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างภูมิภาค  และผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
และบริการ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบ
ชุมชนเมืองในภูมิภาคนี้ 

     Development of collaborations between Southeast Asian countries in 
terms of socio–economy, culture, environment, policies and agreements; 
impacts of free trade and services; professional practice in urban design in the 
region due to the formation of ASEAN Economic Community. 
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264 466 การน าแผนไปปฏบิัติในการออกแบบชุมชนเมือง 3(3-0-6)   

  (Urban Design Implementation) 

   หลักการ วิธีการ และกระบวนการในการน าผลงานออกแบบ แผนการ และ
นโยบาย ไปปฏิบัติให้สัมฤทธ์ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งในโครงการภาครัฐและ
เอกชน การเลือกสรรแนวทางในการปฏิบัติการ ความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดการ
องค์กร การวิเคราะห์การเงินการลงทุน การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วม 

    Principles, methods and processes for implementing urban design 
plans and policies; implementation approaches for public and private 
projects, project feasibility, project organization and management, 
investment, stakeholder analysis and public participation. 
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3.2   ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
หลักสูตร
ปัจจุบนั 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ 
ปรียวนิตย ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Geography Urban Planning) SOAS, 
University of London, UK (2007) 
M.Sc. (Regional and Urban Planning) LSE, 
University of London, UK (1998) 
PG. Dip. (Development and Planning) 
University College London, UK (1997) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศลิปากร (2534) 

18 15 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพักตรา  
สุทธสุภา 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Urban & Regional Science)  Texas 
A&M University, USA (1994) 
M.C.R.P. (City and Regional Planning) 
University of Texas (Arlington), USA (1990) 
ภ.สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530) 

16 15 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท 
แสงสีหนาท 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Urban Design)  Oxford Brookes 
University, UK (2013) 
สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)  
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2546) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต (2542) 

13 18 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย บุญวาศ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)  
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2524) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศลิปากร (2515) 

16 16 

5. อาจารย์ พีรยา บญุประสงค ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

M.A. (Architecture in Regeneration Field of 
Study : Architecture in Regeneration) 
Oxford Brookes University, UK (2006) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย)  
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2543) 

3 3 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
หลักสูตร
ปัจจุบนั 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ 
ปรียวนิตย ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Geography Urban Planning) SOAS, 
University of London, UK (2007) 
M.Sc. (Regional and Urban Planning)  LSE, 
University of London, UK (1998) 
PG.Dip. (Development and Planning) 
University College London, UK (1997) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศลิปากร (2534) 

18 15 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพักตรา  
สุทธสุภา 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Urban & Regional Science)  Texas 
A&M University, USA (1994) 
M.C.R.P. (City and Regional Planning) 
University of Texas (Arlington), USA (1990) 
ภ.สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530) 

16 15 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท 
แสงสีหนาท 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Urban Design)  Oxford Brookes 
University, UK (2013) 
สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)  
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2546) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต (2542) 

13 18 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย บุญวาศ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)  
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2524) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศลิปากร (2515) 

16 16 

5. อาจารย์ พีรยา บญุประสงค ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

M.A. (Architecture in Regeneration Field of 
Study : Architecture in Regeneration) 
Oxford Brookes University, UK (2006) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย)  
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2543) 

3 3 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั หลักสูตร

ปรับปรุง 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธ์ิ  

ด่านกิตติกลุ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

D.E.D. (Landscape Architecture) Texas A&M 
University, USA (1993) 
M. Arch. & U.D. (Architecture and Urban 
Design) Washington University, USA (1989) 
M.L.A. (Landscape Architecture) Texas A & 
M University, USA (1988) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศลิปากร (2524) 
Dip. (Urban Management and Human 
Resources Development) Institute for 
Housing and Urban Development Studies, 
Netherlands  (1998) 

3 3 

7. รองศาสตราจารย์ สิทธิพร  
ภิรมยร์ื่น 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

M.C.P. (City Planning)  University of 
Pennsylvania, USA (1979)  
M. Arch. (Architecture/Urban Design) 
University of Pennsylvania, USA (1979) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศลิปากร (2516) 

19 19 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจโิรจน์ 
อนามบุตร 
X-XXXX-XXXXX-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. เกียรตินิยมอันดับ 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524) 

3 3 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั หลักสูตร

ปรับปรุง 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพจน์  

สุขเกษม 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ผ.ม. (การวางผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2523) 
ค.บ. (ศิลปศึกษา) เกียรตินิยมอันดบั 2 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2520) 

19 15 

10. อาจารย์ ดร. ธนะ จีระพิวัฒน์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Urban Technological and 
Environmental Planning)  University of 
Michigan, USA (2005) 
M.U.P. (Urban Planning)  University of 
Michigan, USA (1998) 
M.Sc. (Architecture & Building Design) 
Columbia University, USA (1990) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศลิปากร (2530) 

16 12 

11. อาจารย์ ดร. สินีนาถ  
ศุกลรัตนเมธ ี
X-XXXX-XXXXX-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. เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2536) 

3 3 

12. อาจารย์ สุพิชฌาย์ เมืองศรี  
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ภ.สถ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศลิปากร (2552) 
 

2 2 

13. อาจารย์ เหมือนแก้ว จารุดลุ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

M.ARTS. (Landscape Architecture) 
University of East London, UK (2009) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศลิปากร (2551) 

- 2 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัตติกา  
กิตติประสาร  
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ภ.สถ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) 
สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2543) 

- 2 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 
คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
1. ศาสตราจารย์เกียรติคณุก าธร    

กุลชล 
 

M.Arch. (Urban Design)  Kent State University, USA (1973) 
Diploma in Housing Planning and Building  (Dip. Housing Planning 
and Building)  Housing Planning and Building, Bouwcentrum,  
The Netherlands  (1976) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2513) 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย      
คิรินทร์ภาณ ุ

Ph.D (Urban Planning)  A.I.T., Thailand (1999) 
ศ.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2518) 
ศ.บ. (สถิติเศรษฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2516) 

3. อาจารย์ปฐมา  หรุ่นรักวิทย ์ M.Sc. (Development Practice)  Oxford Brookes University, UK 
(1996) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศลิปากร (2534) 

4. อาจารยส์ุรเชษฐ์ ศรสีุชาต ิ สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลยัศิลปากร (2534) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคณุทหารลาดกระบัง  
(2528) 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้จัดให้มี
รายวิชาเลือก 264 441 ฝึกปฏิบัติการภาคสนามการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งเป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านการ
ออกแบบชุมชนเมืองทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมและดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาและภาควิชาฯ การศึกษาภาคสนามประกอบด้วยการฟังการบรรยายจาก
วิทยากร การศึกษาดูงานด้านการออกแบบชุมชนเมือง การพัฒนาชุมชนเมือง การอนุรักษ์เมือง การวางผังเมือง ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานที่ต่างๆ 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของการศึกษาภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้  ศึกษาตัวอย่างการออกแบบชุมชน

เมืองเพื่อสร้างความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับสภาพทางกายภาพซึ่งออกแบบในสภาพแวดล้อมทางสังคม
และวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากที่นักศึกษาคุ้นเคย โดยการเดินทางไปศึกษาในสถานที่จริง ทั้งในหรือต่างประเทศ ส ารวจ
และ/หรือท าการออกแบบและ/หรือท าการประเมินการออกแบบชุมชนเมืองในประเด็นที่สนใจหรือที่ก าหนดให้ในสถานที่
จริง 
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(1)  มีความเข้าใจในงานการออกแบบชุมชนเมืองยิ่งขึ้นจากการศึกษาตัวอย่างในสถานที่จริง  ตลอดจนมีความ
เข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น  

(2)  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อสร้างความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับสภาพทางกายภาพซึ่ง
ออกแบบในสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากที่นักศึกษาคุ้นเคย 

(3)  น าความรู้ความเข้าใจไปแก้ปัญหางานออกแบบชุมชนเมืองได้อย่างเหมาะสม 
(4)  สามารถส ารวจและ/หรือท าการออกแบบและ/หรือท าการประเมินการออกแบบชุมชนเมืองในประเด็นที่

สนใจหรือที่ก าหนดให้ในสถานที่จริง 

4.2. ช่วงเวลา  
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาและภาควิชาฯ  

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

ลักษณะการฝึกปฏิบัตภิาคสนาม จ านวนช่ัวโมง 
1. ฝึกทักษะท าความเข้าใจในงานการออกแบบชุมชนเมืองจาก

การศึกษาตัวอย่างในสถานท่ีจริง 
2. ฝึกทักษะท าความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับ

สภาพทางกายภาพ 
3. ฝึกทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานออกแบบชุมชนเมือง 
4. ฝึกทักษะการส ารวจและ/หรือท าการออกแบบและ/หรือท าการ

ประเมินการออกแบบชุมชนเมือง 

24   (1.5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

24   (1.5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

56   (3.5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

56   (3.5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 การท าวิทยานิพนธ์ คือการท าวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ภายใต้การ
ดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรื อ
วิชาชีพต่างๆ ส่วนการค้นคว้าอิสระ คือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ภายใต้
ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยมุ่งเน้นความสามารถน าไปเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการ และประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาด้านการออกแบบชุมชนเมือง 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีหลักการ 
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการออกแบบชุมชนเมือง และผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 
(ดังแสดงในหมวดที่ 4 ข้อ 2) มาใช้ในการท าวิทยานิพนธ์หรือท าการค้นคว้าอิสระได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ 

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 
1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ท าวิทยานิพนธ์ 37 หน่วยกิต 
2) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
3) หลักสูตรแผน ข  ท าการค้นคว้าอิสระ 5 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
ก าหนดให้มีระบบคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ จัดคาบเวลาเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา และก าหนดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
โดยการศึกษางานวิจัยที่เคยมีมาก่อน การน าเสนอหัวข้อ และการน าเสนอโครงร่าง  

5.6 กระบวนการประเมินผล 
(1) นักศึกษาก าหนดหัวข้อและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเพื่อขออนุมัติ 
(2) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ จากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอ
ตามระยะเวลาโดยอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
(3) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ประเมินผล 
(4) การประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัญฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 เร่ืองการท าวิทยานิพนธ์ (หมวดที่ 6) และการวัดผลและประเมินผลการศึกษา (หมวดที่  4) 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง และ/หรือตามที่ภาควิชาระบุไว้ในหลักสูตร  
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความมุ่งมั่นที่จะ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมโดยจัดให้มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาในหลักสูตรสามารถพัฒนาตนเอง
ให้มีความสามารถพิเศษเฉพาะ ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น า มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
มีความคิดรเิร่ิมสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านการออกแบบชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ  นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการแต่งกายและการวางบุคลิกภาพให้เหมาะสม เทคนิค

การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานใน
รายวิชาสัมมนาและบางรายวชิาที่เก่ียวข้องก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  
มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวชิาการในระดับชาติและระดบั
นานาชาติ  และจัดสัมมนาเชญิผู้เชี่ยวชาญต่างชาติให้สัมมนาหรือมาสอนในบาง
รายวิชาเพื่อทักษะการเรียนรู้ 

ด้านจริยธรรม  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

ให้ความรู้เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในการศึกษาวิจัย  ผลกระทบต่อสังคม
และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องในวิชาชพี และมีกิจกรรมที่เสริมสร้างจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านความคิดวิเคราะห์อย่างเปน็ระบบ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เชิงทฤษฎี  และไดฝ้ึกกระบวนการการคิดวิเคราะห์  และ
สังเคราะห์ผ่านการปฏบิัติการดา้นการออกแบบชุมชนเมือง และจัดให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสน าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ต่อผู้เชี่ยวชาญ  และผู้ประกอบวิชาชพี
ภายนอก 

ด้านภาวะผูน้ า  ความรับผดิชอบ และมี
วินัยในตนเอง 

การคดิเชิงกลยุทธ์ต้องเกิดมาจากความคิดภายในของผู้น า และน าไปสู่
กระบวนการการท างานที่มุ่งเนน้และให้ความส าคัญกับการท างานที่มีระบบและ
แบบแผน  โดยให้นักศึกษามีภาวะการเป็นผูน้ าจากกิจกรรม  การมีปฏิสัมพนัธ์ใน
ชั้นปีและระหว่างชัน้ปี มีความรับผิดชอบและมีวนิัยในการวางแผนปฏบิัติ
งานวิจยัในวิชาที่มีการเรียนการสอนในชัน้เรียน มีวินัยในการเข้าเรียนสม่ าเสมอ 
ตรงต่อเวลา และแสดงความคิดเห็นต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนและอาจารย์ มีกิจกรรม
เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ให้นักศึกษาได้รู้จักคิด ฝึกปฏิบัติแก้ไข
ปัญหา เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยเสริมสรา้ง
ความเป็นผูน้ า ที่มีวินัยในตนเอง 
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ด้านความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหาหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ในสายวิชาชีพที่ได้เรียน 
สามารถน าไปสร้างสรรค์การด าเนินงานโดยการบูรณาการองค์ความรู้ทางดา้น
การออกแบบชุมชนเมืองอย่างยัง่ยืน 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 มีการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติตนที่ดีในการเรียนรู้  ในการค้นคว้า  งานวิจัย และการประกอบวิชาชีพ
ต่อไปในอนาคต 
  นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท นักศึกษาต้องมีคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาจึงมีการสอดแทรกเรื่องที่
เก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ 

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

  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 หลักสูตรฯ ได้วางกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ดังนี้ 
 (1)  สอดแทรกเนื้อหาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาต่างๆ 
 (2)  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์   
 (3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   
   2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
            กลยุทธ์ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยอาจารย์ผู้สอนได้แก่  
 (1)  พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  
 (2)  พฤติกรรมการส่งงาน การสอบประเมินจากการส่งงาน ตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและพฤติกรรมใน
การสอบ    
 (3) พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินจากการมีวินัย และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.2  ความรู ้
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของวิชาการด้านการออกแบบชุมชนเมือง 
ตลอดจนมีความรู้ในการใช้ทฤษฎีเพื่อท างานวิจัย เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ในแนวทางที่
ถูกต้อง เหมาะสม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจหลักการ  และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาชีพ 
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(2)  มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพที่เก่ียวเนื่อง  และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(3)  สามารถน าหลักการ  ทฤษฎี  และความรู้อ่ืนๆ  เข้ามาสร้างแนวทาง  และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติวิชาชีพ

อย่างเหมาะสม 
(4)  ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้อ่ืนในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลักการ ทฤษฎี  และการประยุกต์เพื่อการปฏิบัติการใน
สภาพแวดล้อมจริง  โดยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานั้นๆ  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่  หรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง  กลยุทธ์ที่ใช้ประกอบด้วย 
 (1)  การบรรยาย 
 (2)  การฝึกปฏิบัติ 
 (3)  การสัมมนา 
 (4)  การท าแบบฝึกหัด 
 (5)  การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
 
  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติการของนักศึกษา  ดังนี้ 
 (1)  การทดสอบย่อย   
 (2)  การสอบกลางภาค 
 (3)  การสอบปลายภาค 
 (4)  การสอบภาคปฏิบัติ 
 (5)  การน าเสนอผลงาน 
 (6)  การเขียนรายงาน 

2.3  ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเอง และประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองเมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษา
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม  จริยธรรม  และความรู้ในสาขาวิชา  โดยเน้นให้
นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจสามารถวิเคราะห์ที่มาและสาเหตุของปัญหาตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน รวมทั้ง
แนวคิดด้วยตนเอง พัฒนาข้อสรุปข้อเสนอแนะที่ขยายองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่มีอยู่เดิม  นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ 
เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา  ดังนี้ 
  (1)  สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง  และท าความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล  โดยบูรณาการความรู้ในหลายๆด้าน  
และสังเคราะห์แนวคิดเพื่อวางแผน  และหรือสร้างสรรค์ตามกระบวนการท างาน 
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(2)  สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ประกอบด้วยจินตนาการ  แก้ไขปัญหาในการออกแบบชุมชนเมืองที่ซับซ้อน  
หรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ประสานประโยชน์ใช้สอย  ความงาม  และเทคโนโลยี  บริบททางสังคมและวัฒนธรรม
เข้าด้วยกัน 

(3)  มีทักษะในเร่ืองมิติสัมพันธ์ที่สามารถเข้าใจที่ว่าง  และรูปทรง 
(4)  มีกระบวนการทางความคิดและการท างานอย่างเป็นระบบ 

  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ใช้กลยุทธ์การสอนหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นการพัฒนาทกัษะทางปัญญาที่ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎี โดย
ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะและเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ  และจัดให้มีการเรียนรู้
ในรายวิชาปฏิบัติการ และเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่   หรือเชิญผู้ เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง  กลยุทธ์ที่ใช้ประกอบด้วย 
 (1)  การอภิปรายกลุ่ม 
 (2)  การท าโครงงาน 
 (3)  การฝึกออกแบบ (เช่นวิชา studio) 
 (4)  การฝึกปฏิบัติ 
 (5)  การเรียนรู้และจากการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
  2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติการของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ทั้งนี้เกณฑ์ประเมินผลเป็นไป
ตามการก าหนดของผู้รับผิดชอบรายวิชา  กลยุทธ์การประเมินประกอบด้วย 
 (1)  การมีส่วนร่วมในการอภิปราย  
 (2)  การประเมินโครงการ 
 (3)  ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 (4)  พฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 
 (5)  การสอบ 

2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
นักศึกษาควรมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 (1)  มีภาวะการเป็นผู้น า  หรือผู้ตามที่ดี  รู้จักการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน  สามารถล าดับความส าคัญ  และแก้ไข
ข้อขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 (2)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
 (3)  มีความสามารถในการปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และองค์กรได้อย่างถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ 
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2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบกลยุทธ์ต่างๆ ประกอบด้วย 
 (1)  การท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 
 (2)  การมอบหมายงานเป็นกลุ่ม 
 (3)  การมอบหมายงานเป็นรายบุคคล 
 (4)  การฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้ นเรียนและสังเกต
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

(1)  การแสดงออกในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
(2)  พฤติกรรมในการท างานเป็นทีม 
(3)  การน าเสนอผลงาน 
(4)  ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและเทคโนโลยี เป็นพื้นฐานที่จ าเป็นของนักศึกษาด้านการ
ออกแบบชุมชนเมือง ทั้งการเรียน และการประกอบอาชีพ ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติครอบคลุม ในประเด็น
ต่อไปนี้  
 (1)  มีทักษะทางการสื่อสาร  สามารถถ่ายทอดความรู้ และน าเสนอผลงาน ทั้งการพูด การเขียนและการใช้สื่อ
อ่ืนๆ  ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 (2)  สามารถน าการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องในการปฎิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
 (3)  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
 (4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
  2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประกอบด้วย 
 (1)  การมอบหมายให้สืบค้น จัดการ และน าเสนอข้อมูล 
 (2)  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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  2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1)  การน าเสนอผลงาน 
 (2)  การเขียนรายงาน 

 2.6  ทักษะด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
  2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  และมีความสามารถด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  ที่สามารถประยุกต์ ในการ
ออกแบบชุมชนเมือง ในประเด็นต่อไปนี้  
 (1)   มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับสุนทรียศาสตร์  ศิลปะและการออกแบบ 
 (2)  สามารถประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีในการปฏิบัติการ  การค้นคว้าวิจัย  และการประกอบวิชาชีพ 
  2.6.2  กลยุทธ์การสอนด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
 ประกอบด้วย 

(1)  การปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 
(2)  การศึกษาค้นคว้าและวิจัย 

  2.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
 (1)   ผลงานการปฏิบัติการ    

(2)   ผลงานการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา                    
       (Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.1  คุณธรรม  จริยธรรม 
(1)  มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต  

 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
 (3)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 (4)  เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบวิชาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กร และสังคม 
 (5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 
 3.2  ความรู ้

(1)  มีความรู้และความเข้าใจหลักการ  และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาชีพ 
(2)  มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพที่เก่ียวเนื่อง  และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(3)  สามารถน าหลักการ  ทฤษฎี  และความรู้อ่ืนๆ  เข้ามาสร้างแนวทาง  และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติวิชาชีพ

อย่างเหมาะสม 
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(4)  ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้อ่ืนในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 3.3  ทักษะทางปัญญา 
(1)  สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง  และท าความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล  โดยบูรณาการความรู้ในหลายๆด้าน  

และสังเคราะห์แนวคิดเพื่อวางแผน  และหรือสร้างสรรค์ตามกระบวนการท างาน 
(2)  สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ประกอบด้วยจินตนาการ  แก้ไขปัญหาในการออกแบบชุมชนเมืองที่ซับซ้อน  

หรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ประสานประโยชน์ใช้สอย  ความงาม  และเทคโนโลยี  บริบททางสังคมและวัฒนธรรม
เข้าด้วยกัน 

(3)  มีทักษะในเร่ืองมิติสัมพันธ์ที่สามารถเข้าใจที่ว่าง  และรูปทรง 
(4)  มีกระบวนการทางความคิดและการท างานอย่างเป็นระบบ 

 3.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)  มีภาวะการเป็นผู้น า  หรือผู้ตามที่ดี  รู้จักการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน  สามารถล าดับความส าคัญ  และแก้ไข
ข้อขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 (2)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
 (3)  มีความสามารถในการปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และองค์กรได้อย่างถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ 

3.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1)  มีทักษะทางการสื่อสาร  สามารถถ่ายทอดความรู้ และน าเสนอผลงาน ทั้งการพูด การเขียนและการใช้สื่อ
อ่ืนๆ  ให้ผ็อื่นเข้าใจได้ 
 (2)  สามารถน าการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องในการปฎิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
 (3)  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
 (4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องในการปฎิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

3.6  ทักษะด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
 (1)   มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับสุนทรียศาสตร์  ศิลปะและการออกแบบ 
 (2)  สามารถประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีในการปฏิบัติการ  การค้นคว้าวิจัย  และการประกอบวิชาชีพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                              o     ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

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

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะ
ด้านศิลปะ
และการ

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

264 400  การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
             เบื้องต้น 

• •    • • •   o o  • •  •  • • o • 

264 401  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและ 
             วางแผนสภาพแวดล้อม 

o •    • o      •  o    •    

264 410  ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ 
             ชุมชนเมือง 

• • •   • o   •   •  o  • o o o  

264 411  ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง o    o  o  o   o   o  • o  o o  
264 412  ทฤษฎีการวางแผนกายภาพและ            
             โครงสร้างพื้นฐาน 

 o   o  o    o o o  o o • o  o   

264 413  หลักวิธีและกระบวนการออกแบบ 
             ชุมชนเมือง 

 o     o o      o o  • o o o o 

264 414  การออกแบบพื้นท่ีและสภาวะ 
             แวดล้อม 

o o o    o o o    o  o  •  o o  o 

264 415  การศึกษาชุมชนเมือง o        o     o o  •  o o   
264 416  ดิจิทัลเทคโนโลยีในการออกแบบ 
             และวางผังชุมชนเมือง 

   o o  o o    o  o   o  o o  o 

264 417  ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1       o o              

264 418  ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 2        o              

264 420  วิทยานิพนธ์  o o     o      o     o o   

264 421  วิทยานิพนธ์ o o     o      o     o o   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                              o     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

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

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะ
ด้านศิลปะ
และการ

สร้างสรรค์ 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
264 422  การค้นคว้าอิสระ   o o     o      o  o   o o   

264 430  วิวัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานชุมชน 
             เมือง 

o o     o o o  o    o  o  o    

264 431  กฎหมายและการบริหารผังเมือง  o  o o  o o o  o    o    o o   
264 432  พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม o o   o   o o  o    o o   o o o  
264 433  การวางแผนเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชน 
             ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา 

o   o   o  o    o   o    o o  

264 434  สภาพแวดล้อมชุมชนเมืองและ 
             การพัฒนาท่ียั่งยืน  o       o     o o    o o  o 

264 440  กระบวนทัศน์การออกแบบชุมชน 
             เมือง 

o  o     o o     o  o    o o o 

264 441  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามการ 
             ออกแบบชุมชนเมือง     o  o    o o  o     o  o  

264 442  การออกแบบและวางแผนเพื่อการ 
             พัฒนาอย่างยั่งยืน  o       o     o o    o o  o 

264 443  การวางแผนอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุมชนเมือง o  o o   o  o   o o  o o o  o o o o 
264 444  ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง             o    o   o o   
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264 445  การออกแบบสภาพแวดล้อม 
             ของชุมชนเมืองเพื่อคนท้ังมวล  o o    o o  o o   o  o  o   o  

264 450  เทคนิคการวางผัง           o  o o  o   o    
264 451  การจราจรและการขนส่ง           o  o o  o   o    

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                              o     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

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

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะ
ด้านศิลปะ
และการ

สร้างสรรค์ 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
264 452  การวิเคราะห์และประเมินทัศน 
             คุณภาพ 

o   o o  o  o   o  o o o o o o    

264 453  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  o       o     o o    o o  o 
264 454  ระบบภูมิสารสนเทศในการออกแบบ 
             และวางผังชุมชนเมือง  o      o o  o   o  o   o o   

264 455  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิง 
             คุณภาพในการออกแบบและวางผัง 
             ชุมชนเมือง 

o      o   o      o   o o  

264 456  การวิเคราะห์การลงทุนเพื่อการ 
             พัฒนาของภาครัฐและเอกชน 

o o o    o o        o    o   

264 457  การศึกษาสัณฐานชุมชนเมือง o o o    o o o    o  o    o o  o 
264 460  สัมมนางานออกแบบชุมชนเมือง  o  o o   o       o o   o    
264 461  การศึกษาหัวข้อพิเศษ    o   o    o       o o o o  
264 462  ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อ o      o o     o  o o  o  o   
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             การพัฒนาเมือง 
264 463  ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อ 
             การฟื้นฟูเมือง 

o      o o     o  o o  o  o   

264 464  การวางแผนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยและ 
             พื้นท่ีภัยพิบัติ 

o o       o  o   o o  o o o o   

264 465  อาเซียนศึกษา o o     o o o      o    o    
264 466  การน าแผนไปปฏิบัติในการออกแบบ 
             ชุมชนเมือง                      
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หมวดที่ 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (หมวดที่ 4) และ/หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ภาคผนวก ก)  

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หมายถึงกระบวนการหาหลักฐานเพื่อยืนยันหรือสนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคน
มีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจได้จากผลการประเมินข้อสอบว่าครอบคลุม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความจริง การให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบ
ความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง  ได้ด าเนินการดังนี้ 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา        
มีการประชุมภาควิชาฯ เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน

คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา   
  (1)  การทวนสอบระดับรายวิชา ให้ประเมินและวัดผลการศึกษาของนักศึกษาตามลักษณะเฉพาะของรายวิชา ใน
ทุกรายวิชาได้จัดท าการประเมินผลการสอนของอาจารย์จากนักศึกษา และน าผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนต่อไป   

ก าหนดระยะเวลาและกรอบในการท าวิทยานิพนธ์อย่างชัดเจน ประเมินผลความก้าวหน้าโดยคณะกรรมการที่
ตั้งขึ้นทั้งจากภายในและภายนอก โดยความควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา  

(2)  การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี และจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ทุก 5 ปี 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา    
 ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมี
การติดตามสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และน าผลการทวนสอบที่ได้มาปรับปรุงการเรียนการสอนและ
หลักสูตรแบบครบวงจร โดยอาจด าเนินการดังนี้   
 (1)  การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ ระยะเวลาในการหางาน
ท า  ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถและความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
 (2)  การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษาและท างานในสถานประกอบการนั้นๆ  
 (3)  การประเมินต าแหน่ง และ / หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 (4)  การประเมินจากบัณฑิตที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 (5)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาใน
การเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา  
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 (6)  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนสิทธิบัตร จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ      

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (หมวดที่ 7) (ภาคผนวก ก) 

และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา หลักสูตร  
(2) บทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

 (2)  สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการแนะน าทักษะการสอน การประเมินผล ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ 
 (3)  สนับสนุนเงินทุนส าหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในสาขาที่ตนช านาญ 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 (1)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
 (2)  เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้ทันสมัย 
 (3)  ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 
 (4)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการท าวิจัยเทคนิคการเรียนการสอนและการวิจัยชั้นเรียน 
 (5)  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
 (1)  ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

(2)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
 (3)  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ และขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
 (4)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 (5)  สนับสนุนงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
 (6)  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ  
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร 

บริหารหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเป็นผู้ก ากับดูแล ให้
ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอนติดตาม
และรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมยัโดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าวทัน
หรือเป็นผู้น าในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ๆ ในสาขาวิชาการออกแบบ
ชุมชนเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผลิตนักศึกษาที่มคีวามใฝรู่้ มี
แนวทางการเรียนท่ีสร้างทั้งความรู ้
ความสามารถในวิชาการที่ทันสมัย 
 
 

1. จัดหลักสตูรใหส้อดคล้องกับมาตรฐานใน
ระดับชาตหิรือระดับสากล  
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสตูรทุก ๆ 5 ปี 
 
 
3. ก าหนดให้อาจารย์ทีส่อนมีคณุวุฒิไม่ต่ ากว่า 
ปริญญาโทสาขาท่ีเกี่ยวข้องหรือเปน็ผู้มี
ประสบการณ์  และมจี านวนคณาจารยไ์ม่น้อย
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
4. สนับสนุนให้อาจารย์ผูส้อนเป็นผู้น าทาง
วิชาการและ/หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
วออกแบบชุมชนเมือง  การผังเมือง  หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 
 
5. ส่งเสรมิอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เพิ่มพูน
ทักษะและความรู้ในเรื่องการบริหารหลักสูตร 
 
1. จัดการเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏิบตัิ  รวมทั้งการท าวิทยานพินธ์และ
วิจัยที่เน้นให้นักศึกษาไดร้ับความรูจ้ากแหล่ง
ต่าง ๆ ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 
2. ให้ทุนนักศึกษาไปเสนอผลงานทาง 
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

1.  หลักสูตรสามารถอ้างอิงกับมาตรฐาน
หลักสตูรของ สกอ.  
2. มีระบบการประเมินคณุภาพการศึกษา 
ประเมินผลโดยคณะกรรมการภายในทุกปี
ประเมินผลโดยคณะกรรมการภายนอกทุก ๆ  
5 ป ี
3. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสตูร  ประวตัิด้านคณุวุฒิ ประสบการณ์ 
และการพัฒนาอบรม 
 
4. จ านวนและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร ท่ีได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือไดเ้สนอต่อที่ประชุมวิชาการทีม่ีรายงาน
การประชุม (Proceeding) 
 
5. จ านวนครั้งของอาจารย์ที่ไดร้ับการ
เพิ่มพูนทักษะและความรู้ในเรื่องการบริหาร
หลักสตูร  
1. จ านวนวิชาเรียนที่มีท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ  
 
2. ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงาน
วิทยานิพนธข์องนักศึกษาได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือไดเ้สนอต่อที่ประชุมวิชาการทีม่ีรายงาน
การประชุม (Proceeding) 
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2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1  การบริหารงบประมาณ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจ าปี  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อ
จัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 มหาวิทยาลัย คณะวิชาฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านกัหอสมุดกลางที่
มีหนังสือและต าราภาษาไทยจ านวน 92,395 เล่ม หนังสือ ต าราต่างประเทศจ านวน 67,298 เล่ม ส่วนระดับคณะจัดให้มี
ห้องอ่านหนังสือซึ่งมีหนังสือ ต าราภาษาไทยจ านวน 11,818 เล่ม หนังสือ ต าราต่างประเทศจ านวน 5,780 เล่ม และมีศูนย์
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมไทย รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ   
 คณะวิชาฯ ได้จัดเตรียมทรัพยากรการเรียนการสอนที่เป็นเครื่องมือ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ที่สนับสนุนการเรียน
การสอน  ประกอบด้วย  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์วางตัก  เครื่องพิมพ์  เครื่องสแกนเนอร์  และวัสดุ 
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 (1)  คณะวิชาฯ มีการวางแผนจัดสรร ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน และด าเนินการจัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามความจ าเป็น 

(2)  คณะวิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปีและจัดซื้อต าราและสื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัยให้แก่อาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา   
 (3)  ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ ต ารา และสื่อต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (4)  ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรโดยการส ารวจความต้องการของอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับหนังสือ ต ารา เครื่องมือ
อุปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์อ่ืนๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการสังเกตการณ์ การใช้ทรัพยากรในรายวิชาต่าง 
ๆ ที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาของภาควิชา 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียนและช่องทางการเรียนรู้ที่
เพียงพอ เพือ่สนับสนุนทั้งการศึกษาใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และเพือ่การเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.  จัดให้มีห้องเรียนที่มีความ  
     พร้อมใช้งานอย่างมี 
     ประสิทธิภาพทั้งในการสอน 
     และการบันทึกเพื่อ 
     เตรียมจัดสร้างสื่อส าหรับ  
     ทบทวนการเรียน 
2.   จัดให้มีห้องปฎิบัติการ 

คอมพิวเตอร์ที่นกัศึกษา
สามารถศกึษาหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองด้วย
จ านวนและประสิทธิภาพที่
เหมาะสมเพียงพอ 

1.   สถิติจ านวนเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
     ต่อหัวนักศึกษาชั่วโมงการใช ้
     งานห้องปฏิบัติการและ 
     เคร่ืองมือ ความเร็วของระบบ 
     เครือข่ายต่อหัวนักศึกษา 
 
2.    สถิติของจ านวนหนังสือ ต ารา 
      และสื่อดิจิตอลที่มีให้บริการ 
      และสถิติการใช้งานหนังสือ  
      ต ารา สื่อดิจิตอล 
3.    สัมมนานักศึกษาเพื่อส ารวจความ 
      พึงพอใจของนักศึกษาตอ่ 
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3.   จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง 
หนังสือต าราและสื่อดิจิตอล
เพื่อการเรียนรู้ 

      การให้บริการทรัพยากร 
      เพื่อการเรียนรู้และ 
      ปฏิบัติการ 

 

3.  การบริหารคณาจารย ์
3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

 คณะวิชาฯ มีการวางแผนอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ  และประสิทธิภาพ
ของการเรียนการสอน  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
คุณวุฒิการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีการประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล  ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด าเนินการตามที่คณะฯ ก าหนด  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  ดังนั้นคณะจึงได้
ก าหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ  ดังนี้ 
 (1)  ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง  และมีความเชี่ยวชาญพิเศษ   
 (2) การเชิญอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยและต้องเสนอประวัติ ผลงาน
ที่ตรงกับหัวข้อ/รายวิชาที่จะให้สอน 
 (3)  ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา 
  (4)  จ านวนอาจารย์พิเศษไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณาจารย์ประจ าในหลักสูตร 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของคณะและนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยให้
สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 

4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
 (1)  จัดงบประมาณสนับสนุนการท างานวิจัยสถาบันและงานวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 
 (2)  น าผลการวิจัยสถาบันและวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงานและพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาหน่วยงาน  โดยจัดท าเป็นแผนประจ าปี  เพื่อให้คณะสนับสนุนงบประมาณ 

(3) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะทาง  ที่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ    เพื่อสามารถ
ให้บริการด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา 

 (1)  คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนพร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่ 
 (2)  อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา พร้อมจัดท าตารางการท างานติดไว้หน้าห้องท างาน
และในเว็บไซต์ของคณะ 
 (3)  จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม เพื่อให้ค าแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
 

5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการ
สอบ  คะแนน  และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง ได้มีการประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง โดยมีคณะกรรมการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ เมื่อปี 2558 (ภาคผนวก ค)  โดยด าเนินการเพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สรุปผลการประเมินหลักสูตรด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับมาก 
โดยผู้ใชับัณฑิตมีความเห็นว่าบัณฑิตมีศักยภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 หลักสูตรใช้ตัวบ่งชี้ส าหรับการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. มีรายละเอียดดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

(1) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวชิา (ถ้าม)ี 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานทีร่ายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยา่ง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพ  X X 
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หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการด าเนินการ(ข้อที่1– 5) (ตัว)ในแต่ละป ี 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้(ตัว) ในแต่ละป ี 9 11 12 
 
 
เกณฑ์ประเมิน 
 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีบังคับ(ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย      ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  ของตัวบ่งช้ีรวม     โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2559 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่  1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  9 ตัว 
2560 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่  1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่  1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 (1)ประเมนิจากการเรียนรู้ของนักศึกษา การสงัเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา ผลงานทีไ่ด้รับมอบหมายและการสอบ 
 (2) ประเมินการสอนจากเอกสารการประเมินที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษา  

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 (1)นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
 (2)  ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับปรุงต่อไป 
 (3)  คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน   เพื่อน ามาวางแผนพัฒนาให้
สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ภาควิชาฯ ก าหนดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องต่อความต้องการของประเทศอยู่ตลอดเวลา 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1  การปรับปรุงรายวิชา 

 อาจารย์ผู้สอนน าผลจากเอกสารการประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษา และจากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในชั้นเรียนไปปรับปรุง 

4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งหลักสูตรด าเนินการทบทวน ทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย   และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหลักสูตร มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1)  รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูล จากการประเมินของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษาและบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาสถาปนิก สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 (2)  ภาควิชาฯจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุง 
 (3)  จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

(4)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
(5)  หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณา 

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 
ภาคผนวก ก 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 

---------------------------------------- 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  16 (2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.2530 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการ
ประชุมครั้งที3่/2550เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2550  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550”  
 ข้อ 2  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 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 (ฉบับที4่)  พ.ศ. 2548 

         บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่มีความก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้      หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับความ
ในข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 4  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบได้เท่าท่ีไม่ขัดกับ 
ข้อบังคับนี ้
 

หมวดที่  1 
บทท่ัวไป 

ข้อ 5  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ใช้ระบบหน่วยกิตแบบทวิภาค หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า 
ข้อ 6 นักศึกษาหมายถึงผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 6.1  นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามข้อบังคับนี้ 
 6.2  นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามข้อบังคับนี 
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ในลักษณะทดลองศึกษาในภาคแรกของการศึกษา และเมื่อได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขในข้อ 16.1 แล้วจึงจะปรับสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญ
ได้ 
 6.3  นักศึกษาพิเศษ ได้แก่ ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติให้เข้าท าการวิจัย หรือเข้าศึกษา เป็นกรณีพิเศษ 
โดยไม่รับปริญญา หรือเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน อุดมศึกษาที่ตนสังกัด ตามระเบียบว่าด้วย
การรับสมัครนักศึกษาพิเศษของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย-ศิลปากร 

 
ข้อ 7  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาตามข้อ 6.1 และ 6.2  มีดังนี ้

 7.1  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือ เทียบเท่าจาก 
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 
  7.2  ระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจาก 
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง  และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะก าหนด 
  7.3   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าจาก 
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 
  7.4  ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรองและผ่านการพิจารณาของสาขาวิชาแล้ว ดังน้ี 
                           7.4.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าต้องมีผลการเรียนดีมากหรือดีและเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆดีเด่นและมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ 
                           7.4.2  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนดี หรือผู้ที่ก าลัง
ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตและเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชาก าหนด  ได้ผลดีเป็นพิเศษ หรือผ่านการพิจารณา
ของสาขาวิชาแล้ว 

7.5  เป็นผู้มีความประพฤติด ี
7.6  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
7.7  มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่ภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
7.8  เป็นผู้สอบคัดเลือกได้  หรือได้รับการคัดเลือก 
7.9  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรตามข้อ9 

 ข้อ 8  ให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย เป็นนักศึกษาตามข้อ 6.1  และข้อ 6.2  
 ข้อ 9  การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิด 

 9.1  ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย
ศิลปากร หรือมีความประพฤติเสียหาย ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผิดนั้น ดังนี้ 

9.1.1 ภาคทัณฑ์9.1.2พักการศึกษา9.1.3พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระยะเวลาที่นักศึกษาถูกพักการศึกษาให้นับ
รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

9.2  ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดเกี่ยวกับการสอบทุกประเภทตามระเบียบการสอบ ของบัณฑิตวิทยาลัย  ให้
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ เป็นผู้พิจารณาว่าเป็นความผิดประเภททุจริต หรือส่อเจตนา
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ทุจริต หรือเป็นความผิดอย่างอื่น  และให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการ
สอบดังนี ้

9.2.1 หากเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ถือว่านักศึกษา ผู้นั้นสอบตกหมดทุกวิชาที่ได้ลงทะเบียนศึกษาไว้ใน
ภาคการศึกษานั้น และให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วย 

9.2.2  หากเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริตหรือความผิดอย่างอื่นนอกจาก ข้อ 9.2.1 ให้คณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผิด ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้สั่งลงโทษนักศึกษาผู้กระท า
ความผิดตามที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว 
 ข้อ 10 การนับวันต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้ ให้นับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  และให้ถือก าหนดวันตามปฏิทินการศึกษา 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป เว้นแต่วันสุดท้ายของ  การนับวันตามก าหนดวันในข้อบังคับนี้ตรงกับ
วันหยุดราชการให้ถือเอาวันท าการถัดไปเป็นวันสุดท้าย 

 
หมวดที่  2 

การจัดการศึกษา 
            ข้อ 11 ในปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้น และ ภาคการศึกษาปลาย แต่ละภาค
การศึกษามีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์     

  บัณฑิตวิทยาลัยอาจจะจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกภาคหนึ่งก็ได้ โดยมี
เวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้จัดช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาค
การศึกษาปกติ 
             บัณฑิตวิทยาลัยอาจเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ  และหลักสูตรนานาชาติ  ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 12  การนับเวลาการศึกษาให้นับเฉพาะภาคการศึกษาปกติที่เปิดท าการสอน โดยนับรวมเวลาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตาม  ข้อ 19.1.1.1 

ข้อ 13  ก าหนดระยะเวลาการศึกษาเป็นดังนี้ 
 13.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้เวลาการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี
การศึกษา 
 13.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 5  ปีการศึกษา 
 13.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ส าหรับกรณีรับจากนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่
เกิน 8 ปีการศึกษา และส าหรับกรณีรับจากนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต  ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปี
การศึกษา ในกรณีที่เป็นโครงการพิเศษ  หรือหลักสูตรนานาชาติ  ให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยตามเง่ือนไขที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าก าหนด 
              ทั้งนี้  “ปีการศึกษา”  ให้นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาต้นถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษา
ถัดไป หรือนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปลายถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาปลายของ ปีการศึกษาถัดไป  แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 14  การวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะงานของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบ "หน่วยกิต"  การก าหนดค่าหน่วยกิตของ
รายวิชาในหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  ให้ก าหนดตามเกณฑ์ดังนี้ 
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  14.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า 15  ช่ัวโมงตลอด
ภาคการศึกษาปกติ และมีการเตรียม หรือการศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงตลอด
ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 14.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึก หรือทดลอง  2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 30 ถึง 45 ช่ัวโมงตลอด
ภาคการศึกษาปกติ  และเมื่อรวมกับการศึกษานอกเวลาแล้ว นักศึกษาใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา
ปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 14.3 การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 45 ถึง 90 ช่ัวโมงตลอดภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

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

15.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงจะต้อง มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

15.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต จะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แผน ดังน้ี 

15.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาตามแผน ก.  แบ่งเป็น 2 
แบบ คือ  

15.2.1.1 แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  และอาจศึกษารายวิชาหรือ
ท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
   15.2.1.2 แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์  ซึ ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต และต้องศึกษา
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

15.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต และมีการสอบประมวลความรอบรู้ 

15.3  ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ ดังนี ้
15.3.1 แบบ 1 มีวิทยานิพนธ์ และอาจมีรายวิชาหรือกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต  ท้ังนี้  

จ านวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
15.3.1.1 แบบ 1.1ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่

น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
15.3.1.2 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้องท าวิทยานิพนธ์  ไม่น้อย

กว่า 72 หน่วยกิต  ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน  
15.3.2  แบบ 2 มีวิทยานิพนธ์  และมีรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยมีจ านวนหน่วย    กิตของวิทยานิพนธ์  และ

รายวิชาตามเกณฑ์  ดังนี้  
15.3.2.1  แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่

น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 



มคอ.2 

สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ป ี2559 
 

74 

15.3.2.2 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกิต ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพ
และมาตรฐานเดียวกัน  
              ข้อ 16 การปรับสถานภาพและการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 
  16.1 นักศึกษาทดลองศึกษาอาจได้รับการปรับสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้เมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี 1 ตามเงื่อนไข
ต่อไปนี ้
   16.1.1  ได้  S  ทุกรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตตามหลักสูตร 
   16.1.2  ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 และส าหรับระดับปรญิญาดุษฎบีัณฑติต้องไดค้่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ า
กว่า B  ทุกรายวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรด้วย 
   16.1.3  นักศึกษาทดลองศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือแบบ 1 ในระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ SP 
 16.2 สถานภาพของนักศึกษาสามัญ ให้จ าแนกสถานภาพเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคดังนี้ 
  16.2.1  นักศึกษาปกติ ได้แก่ 
   16.2.1.1 นักศึกษาสามัญแผน ก แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษาสามัญแบบ1
ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่างที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยได้รับ
สัญลักษณ์ SP และหรือได้รับสัญลักษณ์ IP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว 
   16.2.1.2 นักศึกษาสามัญในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
หรือนักศึกษาสามัญ แผน ก  แบบ ก 2  หรือแผน ข ในระดับปริญญามหาบัณฑติ หรือนักศึกษาสามัญแบบ 2 ในระดับปริญญาดษุฎี
บัณฑิตที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปหรือได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 16.2.1.1 หรือ 16.2.1.2 แล้วแต่กรณี หากนักศึกษา ได้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ S ทุกรายวิชา และหากได้ลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี  ก็จะต้องได้รับสัญลักษณ์   IP ด้วย 
  16.2.2   นักศึกษารอพินจิ  ได้แก่ 
   16.2.2.1 นักศึกษาสามัญแผน ก แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษาสามัญแบบ 1 ใน
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรียน และหรือได้รับการประเมินความก้าวหน้าจาก
ภาควิชาในระหว่างที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยได้สัญลักษณ์  UP  และหรือได้สัญลักษณ์  NP หลังจากลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์แล้ว 
   16.2.2.2 นักศึกษาสามัญระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
นักศึกษาสามัญแผน ก แบบ ก 2 หรือ แผน ข. ในระดับปริญญา      มหาบัณฑิต หรือนักศึกษาสามัญแบบ 2 ในระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต ที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 3.00  หรือได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติ
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2  เป็นต้นไป ต่ ากว่า 3.00 และหรือได้สัญลักษณ์  U  ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรียน และ หรือได้
สัญลักษณ์  NP  หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว 
 ข้อ 17 การเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา  การเปลี่ยนระดับการศึกษา  การโอนหน่วยกิตของรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร และการเทียบโอน ผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
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 ข้อ 18 การรับโอนนักศึกษาต่างสถาบันและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
            ข้อ 19  การลาพักการศึกษา การกลับเข้าศึกษา และการลาออกจากการศึกษา 
 19.1 การลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา 
  19.1.1  นักศึกษาที่มีเหตุจ าเป็นอันสมควร  อาจลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งก็ได้ เมื่อได้
ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย  1 ภาคการศึกษา โดยยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันเปิด
ภาคการศึกษา หากพ้นก าหนดการยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาดังกล่าวแล้ว   นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   19.1.1.1  นักศึกษาถูกเกณฑ์  หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
   19.1.1.2  นักศึกษาเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จาก
สถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนท่ีทางราชการรับรองตามที่กระทรวงการ คลังก าหนด 
   19.1.1.3 นักศึกษามีเหตุจ าเป็นอันสมควร หรือมีความจ าเป็นสุดวิสัย ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ได้ตามข้อ 19.1.1.1  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษา 
ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากท่ีได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว  และในกรณีนี้ให้นักศึกษาได้สัญลักษณ์ W ใน
ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษา  ที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 19.1.2  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาเหตุจ าเป็นอันสมควร หรือความจ าเป็นสุดวิสัยในการลาพัก
การศึกษา และมีอ านาจอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน  2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน  แต่รวมเวลาการลาพัก
การศึกษาท้ังหมดต้องไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
  19.1.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาใหม่ จะต้องยื่น
ค าร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันเปิด ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียน
รายวิชาในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 
 19.2  การลาออกจากการศึกษา ให้นักศึกษาที่ประสงค์ลาออกยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนการสอบประจ าภาค 
และในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกนี้ ให้ถือว่านักศึกษาผู้ประสงค์ขอลาออกนั้นยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  และค าสั่งต่าง ๆ  ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกประการ 
 ข้อ 20  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 20.1 นักศึกษาสามัญที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 2.50  หรือนักศึกษาทดลองศึกษาที่สอบ
ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ต่ ากว่า 3.00  และหรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
 20.2  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 
 20.3  เป็นนักศึกษารอพินิจ 2 ภาคการศึกษาปกติต่อเนื่องกัน 
 20.4  สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งท่ี 2 ตามข้อ 34.1.6 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา 
มหาบัณฑิต และตามข้อ 34.2.2  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ตามข้อ 
33.5 
 20.5  ไม่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระภายใน  3 ปีการศึกษา ส าหรับการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีที่มาจาก พื้นฐานระดับปริญญามหาบัณฑิต  หรือภายใน 5 ปี
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การศึกษา ส าหรับการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีที่มาจากพื้นฐานระดับปริญญาบัณฑิตของก าหนดเวลาการศึกษาของ
นักศึกษาผู้นั้น      

 20.6  ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ 13 
 20.7  ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 9 
 20.8  ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษาตามข้อ 19.1 หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาค
การศึกษาปกติตามข้อ 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 าหนดระยะเวลา 2 ปี นับ
จากวันที่นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร   ก็อาจอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาใหม่ได้ โดยให้คิด
ระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้นรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
เสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ต้องช าระหรือค้างช าระด้วย 
 

หมวดที่  3 
การขึ้นทะเบียนเปน็นักศกึษาและการลงทะเบียนรายวิชา 

 ข้อ 21  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 21.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ให้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
ก าหนด 

 21.2  ผู้ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลาที่ก าหนดโดยไม่แจ้งสาเหตุอันสมควร  ให้ถือ 
ว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิในการเข้าเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 22  การลงทะเบียนรายวิชา 
 22.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าภาควิชา ทั้งนี้ นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมและหนี้สินต่าง ๆ (ถ้ามี) ใหเ้รียบร้อยตามวิธีการที่บัณฑิต
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด จึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ 
 22.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษ
ฤดูร้อนนับจากวันเปิดภาคการศึกษา  มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิลงทะเบียน ในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้  นักศึกษาจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80  ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
 22.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่ก าหนดจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่ม เป็นกรณีพิเศษตามอัตราที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย 

 22.4 นักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดจะต้องลาพักการศึกษา ส าหรับภาคการศึกษานั้น  
ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อ 19.1 หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว  ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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 22.5 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาอาจอนุมัติให้ นักศึกษาปกติตามข้อ 16.2.1 
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นได ้ในกรณีที่รายวิชานั้นไม่ได้เปิดสอนอยู่ในบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
  22.5.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หรือระดับปริญญา
มหาบัณฑิต  จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  และให้น ามานับหน่วยกิตและค านวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย 
  22.5.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะไม่น ามานับหน่วยกิตในหลักสูตร 
 22.6 นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษาแบบ 1 ในระดับปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิต ที่ไม่มีการลงทะเบียนรายวชิาหรือวิทยานิพนธ์ ให้ลงทะเบียนรักษาสถานภาพ ทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทิน
การศึกษา 
 22.7 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ช้ันสูง หรือระดับปริญญา
มหาบัณฑิตแผน ก. แบบ ก 2 หรือแผน ข. หรือระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่
ส าเร็จการศึกษา หรือยังไม่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
ปกต ิ
 22.8  จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาซึ่งไม่นับรวมหน่วยกิตของรายวิชาที่ต้องศึกษาโดยไม่นับ
หนว่ยกิต 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  นักศึกษาทดลองศึกษาต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  แต่ไม่
เกิน 9 หน่วยกิต ตามค าแนะน าของหัวหน้าภาควิชา 
   22.8.1.4  นักศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนตามค าแนะน าของหัวหน้าภาควิชา                           
  22.8.2 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียน
น้อยกว่า  หรือเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 22.8.1 และข้อ 22.8.2 ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเป็นกรณี
พิเศษ  ในกรณีที่นักศึกษาเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนตามหลักสูตรน้อยกว่า  ตามที่ก าหนดไว้ใน   ข้อ 22.8.1.1 และข้อ 
22.8.1.2  ให้ลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
 ข้อ 23 การขอถอน และขอเพิ่มรายวิชา 
 23.1 การขอถอนรายวิชาให้กระท าได้โดยมีเง่ือนไขและมีผลดังต่อไปนี้ 
  23.1.1 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษ
ฤดูร้อน  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  รายวิชาที่ขอถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน 
  23.1.2 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 84 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือภายใน 42 วันแรกของภาคการศึกษา
พิเศษฤดูร้อน  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์  W ในรายวิชาที่ขอถอน 
  23.1.3  การขอถอนรายวิชาใดเมื่อพ้นก าหนดตามข้อ 23.1.2  จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา  และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้ ในกรณี
เช่นนี้นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น 
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 23.2 การขอเพิ่มรายวิชาให้กระท าภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันแรกของภาค
การศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาขอเพิ่มรายวิชา
เมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยก่อน ท้ังนี ้นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
 ข้อ 24 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ รวมทั้งกรณีที่นักศึกษาอาจได้รับค่าธรรมเนียมคืน ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่  4 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ 25 การวัดผลการศึกษา 
 25.1 ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษา โดยอาจท าการวัดผลระหว่างภาค
การศึกษาด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ท า  หรือวิธีอื่น ๆ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้มีการสอบไล่
ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หรือจะใช้วิธีการวัดผลอย่างอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะวิชานั้น ๆ  ก็ได้   
 บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ เพื่อใช้ในการวัดผล    ตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชาหรือรายวิชา 
 25.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่ หรือได้รับการวัดผลในรายวิชาใดต่อเมื่อมีเวลา
ศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาค
การศึกษา หรือมีผลงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นท่ีพอใจของอาจารย์ผู้สอน 
 ข้อ 26 การประเมินผลการศึกษา 
 26.1 รายวิชาที่มีการวัดผลเป็นระดับ  ให้แบ่งค่าระดับโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ 

            ผลการศึกษา     สัญลักษณ์      ค่าระดับ        
ดีมาก   A 4.0 
ด ี 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 าหนดให้มีการวัดผลในรายวิชาใดโดยไม่มีค่าระดับให้แสดงผลการศึกษาในรายวิชานั้นด้วย
สัญลักษณ์ดังนี ้

          สัญลักษณ์   ผลการศึกษา 
          S (satisfactory)     เป็นที่พอใจ 
          U (unsatisfactory)    ไม่เป็นท่ีพอใจ 
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 26.3 ในกรณีที่รายวิชาใดยังมิได้ท าการวัดผล หรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานผลการศึกษารายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้

สัญลักษณ์   ผลการศึกษา 
          I (incomplete)  ไม่สมบูรณ์ 
          W (withdrawn)  ถอนรายวิชา 
          Au (audit)   ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
                     IP (in progress)  มีความก้าวหนา้ (ส าหรับรายวิชาที่ใช้ 
                                       เวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องและไม่สามารถ 
       ด าเนินการให้เสร็จก่อนสิ้นภาคการศึกษา)    
                           SP (satisfactory progress)      ความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ 

            UP (unsatisfactory progress)  ความก้าวหน้าไม่เป็นท่ีพอใจ 
 26.4 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
  26.4.1 ให้ใช้สัญลักษณ์ IP (in progress) หรือ NP (no progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ
ซึ่งอยู่ในระหว่างการเรียบเรียง  โดยนักศึกษาได้ลงทะเบียนแล้ว 
  26.4.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
ให้ก าหนดเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 

ดีมาก Excellent 
ด ี  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 นักศึกษาป่วยระหว่างการสอบรายวิชานั้น หรือขาดสอบเนื่องจากป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จาก
สถานพยาบาลของทางราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรองตามที่กระทรวงการ คลังก าหนด 
หรือขาดสอบโดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  26.6.2   นักศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชานั้นยังไม่ครบถ้วนและอาจารย์ผู้สอนเห็นว่ายังไม่
สมควรวัดผลการศึกษาข้ันสุดท้ายของนักศึกษา   
 การแก้ค่า I นักศึกษาจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้ครบถ้วน เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนวัดผลและส่งผลการศึกษาของนักศึกษาแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 10 วันหลังจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้น
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ก าหนดดังกล่าวบัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I  เป็น F หรือ U โดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ให้ขยายเวลาได้เป็นกรณีพิเศษเมื่อเห็นว่ามีเหตุผลส าคัญและจ าเป็น โดยอาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัย
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 
 26.7  การให้สัญลักษณ์ S จะให้ในกรณีที่รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจและหลักสูตรระบุให้วัดผลการศึกษา
โดยไม่มีค่าระดับหรือในกรณีได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ 17  
 การให้สัญลักษณ์ U จะให้เฉพาะรายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจ และหลักสูตรระบุให้วัดผลการศึกษาโดยไม่มี
ค่าระดับ 
 26.8   การให้สัญลักษณ์ SP จะให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และภาควิชาพิจารณาผลการศึกษา
เมื่อสิ้นภาคการศึกษามีความก้าวหน้าเป็นท่ีพอใจ     
 การให้สัญลักษณ์ UP จะให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และภาควิชาพิจารณาผลการศึกษาเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษามีความก้าวหน้าไม่เป็นที่พอใจ 

26.9 การให้สัญลักษณ์  IP จะให้ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาทการเรียนการสอนมี
ลักษณะเฉพาะ   ดังนี้  
  26.9.1  ให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียงว่ามีความก้าวหน้าเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
    26.9.2  ให้ส าหรับรายวิชาที่การเรียนการสอนมลีักษณะเฉพาะ โดยมีข้อก าหนดให้นักศึกษาใช้เวลาปฏิบัติงานต่อเนื่อง 
และไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนภาคการศึกษานั้น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือตามที่อธิการบดีโดยอนุมัติของที่
ประชุมคณบดีจะได้ประกาศก าหนดไว้นั้น  เมื่อได้ท าการวัดผลแล้ว  ให้ใช้ค่าระดับจากการวัดผลนั้นแทนสัญลักษณ์ IP 
 26.10  การให้สัญลักษณ์ NP จะให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่อยู่ใน 
ระหว่างการเรียบเรียงว่าไม่มีความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคนับตั้งแต่ ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนท า
วิทยานิพนธ์ 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 าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือระดับปริญญามหาบัณฑิต ให้นับ หน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษา
ไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับสัญลักษณ์ S เท่านั้น เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือรายวิชาบังคับเลือก นักศึกษาต้อง
สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์  S  ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่าต้องได้  S  ส่วนนักศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า  B 
 27.2 นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U   ในรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับต้อง
ลงทะเบียนรายวิชานั้นใหม่ให้ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ S  แล้วแต่กรณี 
 27.3  ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์  U  ในรายวิชาบังคับเลือก 
นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่  หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นในกลุ่มเดียวกันก็ได้ 
 27.4  รายวิชาบังคับ หรือรายวิชาบังคับเลือกที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B นักศึกษาไม่มีสิทธิ์
ลงทะเบียนรายวิชานั้นอีก 
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 27.5  นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U  ในรายวิชาที่เป็นวิชาเลือกมีสิทธิ
ลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้ 
 27.6 ในกรณีที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาใดซ้ า หรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนด การนับหน่วยกิตตามข้อ 27.1  ให้
นับหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ 28  ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค  โดยค านวณหา  ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคของ
รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และค านวณหา ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับรายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา  
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 
 ข้อ  29  การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดับของแต่ละรายวิชาที่ได้รับในภาค
การศึกษานั้นกับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยให้คิด
ทศนิยมสองต าแหน่ง   หากทศนิยมต าแหน่งที่สาม    มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ให้เพิ่มค่าทศนิยมในต าแหน่งที่สองขึ้นอีกหนึ่งหน่วย 
 การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม  ให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดับของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่ม
เข้าศึกษารวมถึงภาคการศึกษาปัจจุบันกับหน่วยกิตของรายวิชานั้น แล้ว  หารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้  โดยให้
คิดทศนิยมสองต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่   5 ขึ้นไป ให้เพิ่มค่าทศนิยมในต าแหน่งที่สองขึ้นอีกหนึ่งหน่วย 
 ข้อ 30 รายวิชาใดที่มีการรายงานผลการศึกษาโดยใช้สัญลักษณ์  I,S,U,SP,UP, IP,NP,W และ Au ไม่ให้น ารายวิชานั้นมา
ค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับเฉลี่ยสะสมตามข้อ 29 
 ข้อ  31  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ได้เทียบให้เท่ากับรายวิชาที่
อนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ 17 และข้อ 18  มิให้น าผลการศึกษารายวิชาน้ันมาค านวณค่าระดับเฉลี่ย 
 

หมวดที่  5 
การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบประมวลความรอบรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ 

 ข้อ 32 การสอบภาษาต่างประเทศ 
32.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องสอบภาษาต่างประเทศ

อย่างนอ้ยหนึ่งภาษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  32.1.1 นักศึกษาชาวต่างประเทศต้องสอบผ่านการสอบภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตนตามเง่ือนไขของบัณฑิต
วิทยาลัย  
 32.1.2  ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศไว้ในปฏิทินการศึกษา ให้คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาษาต่างประเทศ และให้แสดงผลการสอบภาษาต่างประเทศโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U  ใน
กรณีที่นักศึกษาสอบได้สัญลักษณ์   U  นักศึกษามีสิทธิขอสอบได้อีก 

32.2  นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ  โดยได้ศึกษาและหรือสอบผ่านภาษาต่างประเทศ
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้          

32.2.1 นักศึกษาสามารถสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้สอบในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
บัณฑิตวิทยาลัย 
  32.2.2  นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมนอก 
หลักสูตร 
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  32.2.3  นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต
สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง โดยให้แสดงผลการสอบเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U  นักศึกษาที่สอบได้สัญลักษณ์ S มีสิทธิได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 

32.2.4  นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรไม่น้อย 
กว่า 2 หน่วยกิต และก าหนดให้วัดผลเป็นค่าระดับ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B มีสิทธ์ิได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
สอบภาษาต่างประเทศอีก 

 32.2.5  นักศึกษาสอบผ่านภาษาต่างประเทศจากสถาบันอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่บัณฑิต 
วิทยาลัยรับรองมาตรฐาน  

ข้อ 33 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมายถึง การสอบเพื่อวัด ความรอบรู้ในวิชาการตามที่
หลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตก าหนด และวัดความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้ตลอดจนการน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 

  33.1  ให้นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 สอบวัดคุณสมบัติก่อนท่ีจะท าวิทยานิพนธ์ ส่วนนักศึกษาระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2 ให้สอบวัดคุณสมบัติหลังจากสอบผ่านรายวิชาบังคับตามที่หลักสูตรก าหนด 

33.2   ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบวัดคุณสมบัติไว้ในปฏิทินการศึกษา 
 33.3  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตามค าแนะน าของภาควิชา 

33.4 ให้แสดงผลการสอบโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
33.5 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรืออาจได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยน

ระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน 
 ข้อ 34 การสอบประมวลความรอบรู้ ให้นักศึกษาซึ่งได้ศึกษารายวิชาและได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร  มีสิทธิสอบประมวลความรอบรู้ 
 34.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
  34.1.1 นักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรแผน ก. แบบ ก 2 จะต้องสอบประมวลความรอบรู้   
หากหลักสูตรก าหนดว่ามีการสอบประมวลความรอบรู้ 

34.1.2  นักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรแผน ข. ต้องสอบประมวลความรอบรู้ 
  34.1.3  ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบประมวลความรอบรู้ไว้ในปฏิทินการศึกษา 

34.1.4   ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ตามค าแนะน าของภาควิชา 
34.1.5  ให้แสดงผลการสอบประมวลความรอบรู้โดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 

  34.1.6 หากนักศึกษาสอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 34.2  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  34.2.1  การสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ของแต่ละสาขาวิชา 
  34.2.2  นักศึกษาที่สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรืออาจได้รับ
การพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน 
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หมวดที่  6 
การท าวิทยานิพนธ์ 

ข้อ 35 การท าวิทยานิพนธ์ 
 35.1 การอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 

  35.1.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
  35.1.1.1 นักศึกษาแผน ก  แบบ ก 1 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากภาควิชาก่อน 
 35.1.1.2  นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 2 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์จะต้องศึกษาใน
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีจ านวนหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  35.1.1.3 นักศึกษาต้องได้ รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ปีการศึกษาของ
ก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น  มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   35.1.2  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 35.1.2.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์  จะต้องสอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติและการสอบภาษาต่างประเทศ รวมทั้งต้องผ่านเงื่อนไขตามที่สาขาวิชาก าหนดและผ่านความเห็นชอบจากภาควิชาแล้ว 

35.1.2.2 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ปีการศึกษาของ
ก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพื้นฐานปริญญามหาบัณฑิตหรือภายใน 5 ปีการศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษา
ของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพื้นฐานปริญญาบัณฑิต  มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้
เปลี่ยนระดับการศึกษาไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
   35.1.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ตาม
ค าแนะน าของภาควิชา 
   35.1.4  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของวิทยานิพนธ์ที่
ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว   ทั้งนี้ในกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักก็ได้ ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยา นิพนธ์ร่วมอาจเป็น
อาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งนี้  อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์จะ ต้องไม่เกิน  3 คน    
  35.1.5  หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วที่ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องขออนุมัติหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์ท่ีเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการตามข้อ  35.1.3 เพื่อพิจารณาใหม่ 
  35.2  การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ ์

  35.2.1  ผู้มีสิทธิลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ คือ นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว 
 35.2.2  การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา  โดยอาจลงทะเบียน

ทั้งหมดในครั้งเดียว  หรือลงทะเบียนบางหน่วยกิตเป็นงวด ๆ  ตามที่ภาควิชา หรือสาขาวิชาพิจารณาโดยความเห็นชอบของบัณฑิต
วิทยาลัย 
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  35.2.3   ในระหว่างการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้ประเมินผลความก้าวหน้าการ
ท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  โดยรายงานผลเป็น
สัญลักษณ์ IP หรือ NP แล้วแต่กรณี 

 35.3 การเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ 
  35.3.1  การเสนอวิทยานิพนธ์ที่ได้เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อขอรับอนุมัตินั้น  

นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้  ในกรณีที่มีก าหนดไว้ใน
หลักสูตรหรือสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  รวมทั้งสอบผ่านภาษาต่างประเทศ  และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  35.3.2  รูปแบบของวิทยานิพนธ์ท่ีเสนอให้เป็นไปตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  35.3.3  การเสนอวิทยานิพนธ์อาจเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ก็ได้ตามที่หลักสูตรก าหนด ใน
กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้  หากประสงค์จะใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
  35.3.4  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ จ านวนอย่างน้อย 3 
คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาหรือผู้ที่หัวหน้าภาควิชามอบหมาย ซึ่งต้องมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ศิลปากรอย่างน้อย 1 คน 

  35.3.5  ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ตรวจพิจารณาและสอบวิทยานิพนธ์แล้วเห็นควรให้แก้ไข
ปรับปรุงเล็กน้อย ให้ถือว่าการประเมินผลนั้นปราศจากเง่ือนไขมาตั้งแต่แรก  ถ้าวิทยานิพนธ์นั้นมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขมาก ให้
นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วันนับแต่วันสอบ
วิทยานิพนธ์   หรือตามเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แจ้งให้
บัณฑิตวิทยาลัยทราบ  และให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประเมินผลหลังจากวันที่นักศึกษาได้แก้ไขวิทยานิพนธ์ตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 
  35.3.6  การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือมติให้ผ่านเป็นเอกฉันท์   หาก
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีความเห็นไม่ตรงกัน  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาช้ีขาด 

  35.3.7  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ท่ีเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เป็นไป ตามข้อ 26.4.2 
35.3.8 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้ง

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และหรือภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดในหลักสูตร    ให้บัณฑิตวิทยาลัยตามจ านวน
และรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ    กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษก็ได้หากประสงค์จะใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน  

35.3.9  วิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรบัปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา การ
น าออกโฆษณาเผยแพร่ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

35.3.10  ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์เป็นของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
35.3.11 ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ได้โดยไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ 

ข้อ 36  การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  หมายถึง สารนิพนธ์หรือรายงานอ่ืนใดที่มีลักษณะ
เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหลักสูตรแผน  ข. 
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  36.1  ผู้ที่จะมีสิทธิลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ภาควิชาก าหนด 
  36.2  ให้ภาควิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระเบียบแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้      

36.3  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คน 
 36.4  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระจ านวนไม่เกิน3คน 

36.5  รูปแบบของการค้นคว้าอิสระให้น ารูปแบบของวิทยานิพนธ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมาใช้โดยอนุโลม 
  36.6  การประเมินผลการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อ 26.4.2 

 
หมวดที่  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 หรือบังคับเลือกทุกวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดผล

เป็นระดับ  ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องได้ค่าระดับ  ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B ในทุกรายวิชา 
 37.5 ได้สัญลักษณ์ S ในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
 37.6 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบภาษาต่างประเทศ หรือได้รับการยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศ 

ตามข้อ 32.2 
 37.7 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบประมวลความรอบรู้ในหลักสูตรที่ระบุว่ามีการสอบประมวลความรอบรู้   

และส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้สัญลักษณ์ S ในการสอบวัดคุณสมบัติอีกด้วย 
 37.8  สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่ต่ ากว่าระดับผ่าน 
 37.9 ได้ส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติแล้วต่อ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 37.10 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก. แบบ ก 1 และแบบ ก 2  

จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ  การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) หรือผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่
สาธารณชนผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิตจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน  
หรือส่วนหนึ่งของผลงาน  ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร  หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 
(peer review) ก่อนการตีพิมพ์  และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  หรือผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ข้อ 38 เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 แล้ว ให้ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอให้คณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาการส าเร็จการศึกษา  

ข้อ 39  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา     
 39.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 
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 39.2 ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
 39.3 มีความประพฤติดี 

 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 40 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550  ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม   จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาหรือ  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ  41  ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบและประกาศที่ออกใช้บังคับโดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับนี้ ให้น าระเบียบและประกาศตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 
       ประกาศ ณ วันท่ี    14   พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
                                                                              (ลงนาม)  ชุมพล   ศิลปอาชา 
              (นายชุมพล  ศิลปอาชา) 
                    นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

 

ชื่อ-นามสกุล 
 ดร.ณัฐวุฒิ   ปรียวนิตย ์
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Ph.D. (Geography Urban Planning) SOAS, University of London, UK (2007) 
M.Sc. (Regional and Urban Planning) LSE, University of London, UK (1998) 
PG.Dip. (Development and Planning) University College London, UK (1997) 
สถ.บ. มหาวิทยาลยัศิลปากร (2534) 

  

สังกัด 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์. (2557). “การตัดถนนในพระนครกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชนช้ันน าสยาม” หน้าจั่ว ว่าด้วย 
  สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม : ท้องถิ่นนิยมในการศึกษาวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์,  
  28 (กันยายน 2556-สิงหาคม 2557): 329-362. 
________. (2557). “ศูนย์กลางพระนครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์” หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและ 

  สถาปัตยกรรมไทย, 11 (กันยายน-สิงหาคม 2557) 
ผลงานวิจัยฉบับเต็ม 
ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์. (2554). “ภูมิศาสตร์ของถนนในเมือง: เศรษฐกิจการเมืองของการตัดถนนในกรุงเทพมหานคร  
 ระหว่างปี ค.ศ. 1782-1910” กรุงเทพฯ, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานกองทุน 
 สนับสนุนการวิจัย. 
________. (2554). “กระบวนทัศน์การวางผังชุมชนเมืองย่านบางกอก ระหว่างกลางครสิต์ศตวรรษที่  
 18-กลางคริสต์ศตวรรษที่ 19” กรงุเทพฯ, สถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยศลิปากร. 

ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  หัวหน้านักวิจัย    นักวิจัยร่วม    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

นายพงศธร ปัญญาสิงห์. “การศึกษาการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส กรณีศึกษา : สถานีช่องนนทรี  
 สถานีสะพานตากสิน” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วย 
 ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์. 
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นางสาวสุธาสินี สุธรรมมา. “ผลกระทบจากการทอ่งเที่ยวท่ีส่งผลต่อรูปแบบชุมชนเมืองเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์. 

 
นายณรงค์ศักดิ์ บุญสาร. “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของเมือง ในอ าเภอคลองหลวง จังหวัด 
 ปทุมธานี (กรณีศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ.2557)” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์. 
นายภาสกร จวนสาง. “การศึกษาเพ่ือสร้างแบบจ าลองส าหรับประเมินศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาเป็นแหล่ง 
 ท่องเท่ียวเชิงนิเวศยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านท่าวัด จังหวัดสกลนคร” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ศิลปากร,  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์. 
นายณรงค์ศักดิ์ เขียวรัตนา. “การศึกษาการพัฒนาเมืองในพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ กรณีศึกษาอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด 
 สงขลา” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์. 
นายวิสันต์ ศรีวิวิธกุล. “แนวทางการพัฒนาทางสัญจรรถจักรยานอย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ปัญหาจราจรในเขต 
 ลาดพร้าว” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์. 
นายวัชระ กาญจนสุต. “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้จักรยานและการก าหนดต าแหน่งสถานีให้บริการ กรณีศึกษาโครงการ 

จักรยานสาธารณะ ของกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ให้บริการบริเวณย่านธุรกิจและพาณิชย์กรรม” บัณฑิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์. 

นายชัยพฤกษ์ ศุกรนันทน์. “การศึกษาเพ่ือประเมินผลกระทบของนโยบายคมนาคมขนส่งขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น กรณีศึกษา สถานีขนส่งผู้โดยสาร 3 แห่ง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น” บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์.. 

บทความทางวิชาการ  
ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์. (2557). “ระบบนิเวศ ระบบการตั้งถิน่ฐาน กับนัยยะในการวางผังเมือง.” ใน เอกสารการประชุม 

วิชาการผังเมืองคร้ังท่ี 2/2557 เร่ือง การวางผังและออกแบบเมืองเขียว (Greenest City: Planning &  
Design), 2-1 ถึง 2-14. ณ หอประชุม 2 อาคารพุทธวิชาลัย ศูนย์การประชุม มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร, 
18-20 มิถุนายน. 

________. (2556). “Social Dimension of Architecture.” หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และ 
 สภาพแวดล้อม, 27 (กันยายน 2555-สิงหาคม 2556): 279-292. 
________. (2556). “บุคลาธิษฐานในธรรมชาติ.” หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม 
 ไทย: การเขียนประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ความจริงในอดีต หรืออดีตที่ถูกท าให้จริง, 10 (กันยายน 2556- 
 สิงหาคม 2557): 210-233. 
________. (2555). “ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การตั้งถ่ินฐาน.” หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบและ 
 สภาพแวดล้อม, 26 (กันยายน 2554-สิงหาคม 2555): 1-32. 
________. (2555). “สภาพแวดล้อมกับการตั้งถ่ินฐานที่บางกอก.” หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและ 
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 สถาปัตยกรรมไทย: ทบทวนประวัติศาสตร์, 9 (กันยายน 2554-สิงหาคม 2555): 315-342. 
________. (2554). “ยูโทเปีย.” หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, 25  
 (กันยายน 2553-สิงหาคม 2554): 289-316. 
________. (2554). “จริยศาสตรข์องพื้นที่.” หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย: 
 ทบทวนประวัติศาสตร์, 8 (กันยายน 2554-สิงหาคม 2555): 349-376. 

ผลงานศึกษาอื่น 
โครงการจัดท าผังปรับปรุงพัฒนากายภาพชุมชนที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยริมฝั่งแมน่้ าเจ้าพระยาและคลอง
สายหลักในกรุงเทพมหานคร 9 ชุมชน. ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (หัวหน้าโครงการ)  
โครงการศึกษาปรับปรุงกายภาพย่านท่าช้าง. ส านักงานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ (นักวิชาการผงัเมือง) 
โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์การผังเมือง กรุงเทพมหานคร. ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (นักวิชาการผังเมือง) 
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ผู้เช่ียวชาญด้านสังคมและการมีสว่นร่วม) 
โครงการวางผังแม่บทและผังพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการท่องเท่ียวสร้างสรรค์สีเขียวอย่างยั่งยืนส าหรับเกาะสมุย เกาะพะงัน 
และเกาะเต่า. กรมการท่องเที่ยว (ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ และผูเ้ชี่ยวชาญด้านการวางผัง)  
โครงการศึกษาเพ่ือจัดระบบการสัญจรในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์. สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพแหง่ประเทศไทย  
(ท่ีปรึกษา)  
โครงการวางผังแม่บทชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและการพัฒนาทางกายภาพพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บางกะ
เจ้า 6 ต าบล จังหวัดสมุทรปราการ. Big Tree และส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (หัวหน้าโครงการ)  

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 19 ปี  
รายวิชาท่ีสอนในช่วง 3 ปี 
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท  

264 411  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง 
 264 413  การวิเคราะห์การพัฒนาและการลงทุน 
 264 414  การศึกษาชนเมือง 

264 416  ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1 
264 417  ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 2 
264 418  ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1 

 264 441  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามการออกแบบชุมชนเมือง 
 264 443  การวางแผนอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุมชนเมือง 
 264 514  ปฏิบัติการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 1 
 264 531  การศึกษาชุมชนเมือง 

264 533  การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินและโครงสร้างพื้นฐาน 
 264 543  ภูมิศาสตร์ชุมชนเมือง 
 264 539  สัมมนาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 
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รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี  
261 204  การออกแบบสถาปัตยกรรม 8 
261 207 วิทยานิพนธ์ 
261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ชื่อ-นามสกุล 
 ดร.สุพักตรา   สุทธสภุา 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Ph.D. (Urban & Regional Science) Texas A&M University, USA (1994) 
M.C.R.P (City and Regional Planning) University of Texas (Arlington), USA (1990) 
ภ.สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530) 

  

สังกัด 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
สุพักตรา สุทธสุภา. (2558) “การรับรู้ของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียวสร้างสรรค์สีเขียว 
 อย่างย่ังยืน: กรณีเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี.” การประชุมทางวิชาการ สถาปัตย์กระบวนทัศน์.  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร.  

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม 
สุพักตรา   สุทธสุภา. (2558) “โครงการวางผังแม่บทและผังพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะเพื่อการท่องเที่ยวสร้างสรรค์สีเขียว 
 อย่างยั่งยืนส าหรับเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. กรุงเทพฯ, กรมการท่องเที่ยว. 

 ________. (2554). “แนวทางการก าหนดสภาพแวดล้อมถนนและทางเท้าในชุมชนเมืองที่ตอบรับกับ 
 พฤติกรรมมนุษย์ : ความสูงของอาคารและความกว้างของถนน” กรุงเทพฯ, ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
 การวิจัย สกว. 

ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  หัวหน้านักวิจัย    นักวิจัยร่วม    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

นางสาวหยก  ศักณีย์. “แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ใต้สะพานข้ามแยกในเขตกรุงเทพมหานคร” บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพักตรา สุทธสุภา 
นายยุทธนา โจมการ. “การประเมินการใช้พ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรณีศึกษา :  
  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)”  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพักตรา สุทธสุภา 
นายธเนศ ปัญญาดี. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และพื้นที่กิจกรรมทางวัฒนธรรมของ  
  อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือการอนุรักษ์” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารย์ที่ปรึกษา 
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  วิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุพักตรา สุทธสุภา 
นางสาวเกียรติสดุา สระแก้ว.“การศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองเพ่ือการอนุรักษ์ชมุชนชายโขง 
  : กรณีศึกษาชุมชนชายโขง อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, อาจารย์ที ่
  ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพักตรา สุทธสภุา 
 
นางสาวสุธาสินี สารประสิทธ์ิ. “การศึกษาลักษณะพ้ืนที่ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ชมุชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพักตรา สุทธสุภา 

บทความทางวิชาการ  
Supagtra Suthasupa. “The Portrayal of a City’s Image by Young People.” In Procedia Social &  
  Behavioural Sciences,1 2011 and in Journal of ASIAN Behavioural Studies, Volume 1, No.2  
  May 2011: 57-68 and in Proceedings of Asia/Pacific International Conference on  
  Environment-Behaviour Studies (AicE-Bs): 13/1-13/8. 
________. (2011). “Natural Landscape Conservation and Tourism in Bhutan”.  In   
  Proceedings of the 11th International Congress of Asian Planning Schools Association  
  (APSA 2011). 
________. (2010). “The Royal Ground  “Sanam Luang” :  Bangkok’s Cultural Landscape”.   
 Journal of International City Planning. 297-306.   

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 20 ปี  
รายวิชาท่ีสอนในช่วง 3 ปี 
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท  

264 401  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและวางแผนสภาพแวดล้อม 
264 416  ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1 
264 417  การฝึกงานหรือเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 264 418  ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1 
 264 441  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามการออกแบบชุมชนเมือง 
 264 443  การวางแผนอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุมชนเมือง 
 264 513  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 264 539  สัมมนาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี  
 080 101-082 102  มนุษย์กับการสรา้งสรรค์ 

264 203 สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมมนุษย์ 
264 206  สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมมนุษย ์

 265 101  ภาษาอังกฤษส าหรับงานสถาปัตยกรรม 1 
 265 102  ภาษาอังกฤษส าหรับงานสถาปัตยกรรม 2 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 ดร.สิงหนาท   แสงสีหนาท 
 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Ph.D. (Urban Design) Oxford Brookes University, UK (2013) 
สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลยัศิลปากร (2546) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต (2542) 
 

สังกัด 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ก าธร กุลชล, สิงหนาท แสงสีหนาท. (2559). “การประเมินโครงการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับชุมชนแออัดใน 
  สามเมืองสมุทร.” หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, 29 (มกราคม-ธนัวาคม 
 2558): 405-420. 
สิงหนาท แสงสีหนาท, เหมือนแก้ว จารุดุล. (2558). “การจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย: บทเรียนจากผลการประเมินใน 
  สามเมืองสมุทร.” Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศลิปะ 8, 2 (พฤษภาคม- 
  สิงหาคม).  

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม 
สิงหนาท  แสงสีหนาท. (2558). “โครงการวางผังแมบ่ทและผังพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะเพื่อการท่องเที่ยวสรา้งสรรคส์ีเขียว 
  อย่างยั่งยืนส าหรับเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. กรุงเทพฯ, กรมการท่องเที่ยว.  
________. (2557) “โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนพัฒนาที่ 
  อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด 
 สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม)”. กรุงเทพฯ, การเคหะแห่งชาติ 

ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  หัวหน้านักวิจัย    นักวิจัยร่วม    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

นายจักรพงษ์ มาพร. “การศึกษาแนวทางการก าหนดความหนาแน่นบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าในเขตเมือง” 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท  แสงสีหนาท 
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นางสาวณภัสสร ธีร์ธวัชวงศ์. “การศึกษาแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนที่สามารถ 
  น าไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ความหนาแน่นสูง : กรณีศึกษาพื้นที่ย่านเยาวราช” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
  ศิลปากร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท  แสงสีหนาท  
นางสาวธนกร จุดาศรี. “การศึกษาพ้ืนที่สาธารณะที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่” บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท  แสงสีหนาท  
นางสาวอลิสา โตเทศ. “การศึกษาคุณค่าสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมคลองภาษีเจริญเพ่ือการอนุรักษ์” บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท  แสงสีหนาท  
นายปรเมศร์ อุดร. “การศึกษาอัตลักษณ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากายภาพของพ้ืนที่ 
  คลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท  แสงสีหนาท 

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 3 ปี  
รายวิชาท่ีสอนในช่วง 3 ปี 
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท  

264 410  ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบชุมชนเมือง 
264 411  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง 
264 416  ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1 
264 417  ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 2 
264 421  วิทยานิพนธ์ 
264 422  การค้นคว้าอิสระ 
264 440  กระบวนทัศน์การออกแบบชุมชนเมือง 
264 441  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามการออกแบบชุมชนเมือง 

รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี  
264 202  วิวัฒนาการของชุมชนเมือง 
264 208  การศึกษารายบุคคลในงานภูมิสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 วิชัย  บุญวาศ 
  

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2524) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศลิปากร (2515) 

  

สังกัด 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
เกรียงไกร เกิดศริิ, วิชัย บุญวาศ และพรพจน ์สุขเกษม. (2558). “การศึกษาจินตภาพและภูมิทัศน์เมืองเพื่อก าหนดการ 
  ติดตั้งป้ายสื่อความหมายการท่องเที่ยวย่านประวตัิศาสตรส์ามแพร่ง.” การประชุมทางวิชาการ สถาปัตย์ 
 กระบวนทัศน์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร.  

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม 
วิชัย บุญวาศ. (2558) “โครงการวางผังแม่บทและผังพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือการท่องเท่ียวสร้างสรรค์สีเขียวอย่างยั่งยืน 
  ส าหรับเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี” กรุงเทพฯ, กรมการท่องเที่ยว.  
________. (2557) “โครงการวางผังแม่บทและผังพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการท่องเท่ียวสร้างสรรค์สีเขียวอย่างยั่งยืน 
  ส าหรับเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า”  กรุงเทพฯ, กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.  
________. (2554). “การศึกษาแนวทางการปรับปรุงด้านกายภาพของสถานีปลายทางระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
  จากพฤติกรรมทางเดินทางแบบผสมผสาน : สถานีวงเวียนใหญ่” กรุงเทพฯ, คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัศิลปากร.  

ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
     หัวหน้านักวิจัย    นักวิจัยร่วม    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

นายภาคิน จันทะรัง. “การวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัย เพ่ือรองรับการต้ังถิ่นฐาน และ 
  การพัฒนาเมืองในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  บุญวาศ 
นางสาวรัตนาวดี ปัญจบุรี. “แนวทางการก าหนดโครงสร้าง ส่วนประกอบ และองค์ประกอบของผังเมืองใหม่ส าหรับ 
  ท้องถิ่นในการพัฒนาเมือง”  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  บุญวาศ 
นางสาวสุภัทรา นันดี. “การศึกษาผลกระทบทางกายภาพของการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ชุมชนอ้อมน้อย อ าเภอ 
  กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  บุญวาศ  
นายปิยวัฒน์ ชินทะวัน. “พฤติกรรมและความต้องการการใช้สวนสาธารณะของประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง 
  ร้อยเอ็ด” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  บุญวาศ
นายอิสระ พรหมฤทธ์ิ. “แนวทางการพัฒนาใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณใต้ทางด่วน ในเขตกรุงเทพมหานคร”บัณฑิต 
  วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  บุญวาศ 
นางสาวอุมาพร นพเจริญ. “แนวทางการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ศึกษา ชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา”  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญวาศ 
นายกิตติพัฒน์ ปราการรัตน์. “ความเหมาะสมในการใช้รูปแบบบรรษัทพัฒนาเมืองในประเทศไทย” บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  บุญวาศ       
นางสาวหทัยวรรณ เรืองยศ. “แนวทางการวางผังพัฒนาต าบลอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา : พ้ืนที่ต าบล 
  คลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารย์ที่ปรึกษา 
 วิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  บุญวาศ      

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 40 ปี  
รายวิชาท่ีสอนในช่วง 3 ปี 
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท 

264 400  การออกแบบและวางผงัชุมชนเมืองเบื้องต้น 
264 416  ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1 
264 417  ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 2 
264 434  กฏหมายและการบริหารผังเมือง 
264 441  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามการออกแบบชุมชนเมือง 

รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี  
264 202 การวางผังเบื้องต้น 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 พีรยา บุญประสงค ์
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย ์
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  

M.A. (Architecture in Regeneration Field of Study : Architecture in Regeneration) Oxford Brookes 
University, UK (2006) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวทิยาลัยศลิปากร (2543) 
 

สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
พีรยา บุญประสงค.์ (2558). “การท าความเข้าใจอาคารประวัติศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวการอนรุักษ์อาคารโกดังหลุยส์ ที  

เลียวโนเวนส์.” Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 8, 2 (พฤษภาคม-
สิงหาคม). 

Peeraya Boonprasong. (2015). “Creative Reuse of Western Style Buildings Constructed between 1851  
  and 1925 in Bangkok for Museum Uses: Design Interpretation and Procedure.” Veridian E- 
 Journal. ฉบับ International Humanities, Social Sciences and arts. 

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม 
พีรยา  บุญประสงค์. (2554). “การประเมินอาคารแบบตะวันตกระหว่างพ.ศ. 2394 ถึง พ.ศ. 2468 ที่ได้รับการปรับปรุง  

เพื่อประโยชน์ใช้สอยทางวัฒนธรรม (The Evaluation of Western Style Buildings constructed 
between 1852 and 1925 in Thailand after Converting to Cultural Use)” กรุงเทพฯ, สถาบนัวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร. 

ผลงานสร้างสรรค ์
 โครงการออกแบบพระอุโบสถ วัดพุทธโสธร (Buddhasothorn Temple), New Mexico, USA, 2556 – ปัจจุบัน  
 โครงการศึกษาสภาพเบ้ืองต้นอาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร, 2556 
โครงการซ่อมปรับปรุงตึกแถวปากคลองตลาด ถนนมหาราช กรุงเทพมหานคร, 2556 – ปัจจุบัน 
โครงการปรับปรุงสุสานหมอบรัดเลย์ สุสานฝร่ัง ถนนเจริญกรุง กรงุเทพมหานคร, 2556 – ปัจจุบัน 
โครงการออกแบบศูนย์วิปัสสนา วัดขุนอินทรประมูล จังหวัดอ่างทอง, 2556 
โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ริมแม่น้ านครชัยศรี ตลาดเก่าบางเลน จังหวัดนครปฐม, 2555 
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โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ธรณีสงฆ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชมหาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร, 2555 
โครงการบริการทางวิชาการในฐานะที่ปรึกษาด้านการบูรณะอาคาร ส าหรับโครงการบูรณะพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน, 2554 

บทความทางวิชาการ  
พีรยา  บุญประสงค์. (2557). โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสุสานหมอบรัดเลย์ พิมพ์เนื่องในวันการพิมพ์ไทย 3 มิถุนายน  
  2557. กรุงเทพฯ: สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์. 
Peeraya Boonprasong. (2013). ICOMOS Conference: Tourism Committee Workshop, SukoThai 2013. 
พีรยา  บุญประสงค์. (2555). รายงานการประเมินคุณค่าอาคาร: ตึกแถวในชุมชนเจริญไชย. 
Peeraya Boonprasong. (2012). The restatement of Banglamphu Wooden House: Cultural  
  Significance and Sustainable Heritage Management. Malacca, Malaysia: Malacca  
  International Heritage, June 2012. 
พีรยา  บุญประสงค์. (2557). โครงการบริการทางวิชาการในฐานะที่ปรึกษาด้านการบูรณะอาคาร ส าหรับโครงการ 
  บูรณะพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (บูรณะบันได ชาน ระเบียง และศาลาลงสรง). เพชรบุรี: มลูนิธพิระราช 
  นิเวศน์มฤคทายวัน 
________. (2554). “สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย สนามหลวงโฉมใหม่.” สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย, 2  
 (กรกฎาคม-ธันวาคม). 
________. (2554). “สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย บทบาทในการอนุรักษ์และสืบสานงานสถาปตัยกรรมไทย.”   
  สถาบันศลิปสถาปัตยกรรมไทย, 1 (มกราคม-มิถุนายน). 
________. (2554). “Conservation Architects in Thailand… The Role of Addition สถาปนิกอนุรักษ์ใน 
  เมืองไทย...กับบทบาทที่ต้องเติม.” อาษา, 2 :94-98.  
Peeraya Boonprasong. (2010). “The Remodeling of Sanam Luang (การปรับปรุงพ้ืนท่ีท้องสนามหลวง).”    
 ICOMOS Thailand Newsletter 2, 3 (March). 

การบริการวิชาการ 
โครงการบริการทางวิชาการในฐานะที่ปรึกษาด้านการบูรณะอาคาร ส าหรับโครงการบรูณะพระราชนเิวศน์มฤคทายวัน 
(บูรณะบันได ชาน ระเบียง และศาลาลงสรง) มูลนิธิพระราชนิเวศนม์ฤคทายวัน, 2554 

ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา 5 ปี  
รายวิชาท่ีสอนในช่วง 3 ปี 
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท  

262 407 การอนุรักษ์อาคารประวตัิศาสตร์และโบราณสถานในประเทศไทย 2 
262 414 การศึกษารายบุคคล 
262 435 การศึกษารายบุคคล 
262 537 การอนุรักษ์ย่านและชุมชนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 
262 540 การปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ในบริบทใหม ่
265 101 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสถาปัตยกรรม 1 
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265 102 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสถาปัตยกรรม 2 
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี 

262 104 การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม 
262 105 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 
262 110 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรมสมัยนโีอคลาสสคิถึงสมัยใหม ่
262 203 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 4 
262 205 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 5 
262 215 การปรับปรุงอาคารเพื่อการใช้สอย 
262 215 การปรับปรุงอาคารเพื่อการใช้สอย 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ.2 

สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ป ี2559 

 

101 

ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (เฉพาะส่วนที่มีการปรับปรุง) 

1.  เปรียบเทียบโครงสร้าง 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีความ

สอดคล้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2550 โดยมีโครงสร้างของหลักสูตรเป็น
แบบ แผน ก. ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ และหลักสูตรเป็นแบบ แผน ข. ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่
เน้นการปฏิบัติวิชาชีพ โดยไม่มีการท าวิทยานิพนธ์แต่มีการศึกษาอิสระและสอบประมวลความรอบรู้ 
 
 การปรับปรุงหลักสูตร มีความเหมือน และความแตกต่างกับหลักสูตรเดิม ดังนี้ 
 

 
แผนการศึกษา 

จ านวนหน่วยกิต จ านวน 
หน่วยกิต 
ที่แตกต่าง 

เกณฑ ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตรเดิม 
(2555) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(2559) 

1. แผน ก แบบ ก1      
วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
วิทยานิพนธ์  

 
ไม่น้อยกว่า 36 

3 
38 

3 
37 

- 
-1 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 38 37 - 1 
2. แผน ก แบบ ก2      
วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า 19 25 +6 
วิชาเลือก  12  6 3 -3 
วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 12 13 12 -1 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 38 40 +2 
3. แผน ข      
วิชาบังคับ  23 29 +6 
วิชาเลือก   12 6 -6 
การค้นคว้าอิสระ 3-6 3 5 +2 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 38 40 +2 
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2. เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

1. แผน ก แบบ ก 1  
1.1 วิชาพื้นฐาน จ านวน 3 หน่วยกิต ประกอบด้วย 1.1 วิชาพื้นฐาน จ านวน 3 หน่วยกิต ประกอบด้วย  
264 401 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและ     3(3-0-6) 
           วางแผนสภาพแวดล้อม 
      (English for Environmental Design  
           and Planning) 

264 401 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและ  3(3-0-6) 
           วางแผนสภาพแวดล้อม 
      (English for Environmental Design  
           and Planning) 

แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 

1.2 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกติ) ประกอบด้วย 1.2 วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต ประกอบดว้ย เพิ่ม 3 หน่วยกิต 
264 410 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ                  3(3-0-6) 
           ออกแบบชุมชนเมือง        ไม่นับหน่วยกิต 
           (Research Methodology  
           in Urban Design) 

264 410 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ                3(3-0-6) 
           ออกแบบชุมชนเมือง  
           (Research Methodology  
            in Urban Design) 

นับหน่วยกิต 
แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 

1.3 วิทยานิพนธ์ 38 หน่วยกิต ประกอบด้วย 1.3 วิทยานิพนธ์ 37 หน่วยกิต ประกอบด้วย ลด 1 หน่วยกิต 
264 420 วิทยานิพนธ์  264 420 วิทยานิพนธ์  ลด 1 หน่วยกิต 

แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 

2. แผน ก แบบ ก 2  
2.1 วิชาพื้นฐาน จ านวน 3-6 หน่วยกติ ประกอบด้วย 2.1 วิชาพื้นฐาน จ านวน 3-6 หน่วยกติ ประกอบด้วย  
264 400 การออกแบบและวางผังชุมชน          3(3-0-6) 
            เมืองเบื้องต้น 
           (Introduction to Urban Design  
           and Planning) 

264 400 การออกแบบและวางผังชุมชน        3(3-0-6) 
            เมืองเบื้องต้น 
           (Introduction to Urban Design  
           and Planning) 

แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 

264 401 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและ     3(3-0-6) 
           วางแผนสภาพแวดล้อม 
      (English for Environmental Design  
           and Planning) 

264 401 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและ  3(3-0-6) 
           วางแผนสภาพแวดล้อม 
      (English for Environmental Design  
           and Planning) 

แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 

2.2 วิชาบังคับ 
จ านวน 19 หน่วยกติ ประกอบด้วย 

2.2 วิชาบังคับ 
จ านวน 25 หน่วยกติ ประกอบด้วย 

เพิ่ม 6 หน่วยกิต 
 

264 410 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ                  3(3-0-6) 
           ออกแบบชุมชนเมือง      (ไม่นับหน่วยกิต) 
           (Research Methodology  
           in Urban Design) 

264 410 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ                3(3-0-6) 
           ออกแบบชุมชนเมือง  
           (Research Methodology  
            in Urban Design) 

นับหน่วยกิต 
แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 
 

264 411 หลักการ แนวคิด และทฤษฎกีาร       3(3-0-6) 
            ออกแบบชุมชนเมือง 
            (Principles, Concepts and Theories of  
            Urban Design) 

264 411 ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง       3(3-0-6) 
            (Theories of Urban Design) 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 
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264 412 การวางแผนด้านกายภาพ               3(3-0-6) 
            (Physical Planning)  
 

264 412 ทฤษฎีการวางแผนกายภาพและ 
            โครงสร้างพื้นฐาน                       3(3-0-6) 
            (Theories of Physical and Infrastructure  
            Planning) 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
 

264 413 สภาพแวดลอ้มชุมชนเมืองและ 
            การพัฒนาที่ยั่งยืน                        3(3-0-6) 
           (Urban Environmemt and Sustainable 
            Development) 
 

 ยกเลิก  
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 264 413 หลักวิธีและกระบวนการออกแบบ 

            ชุมชนเมือง                     3(3-0-6) 
           (Methods and Process of Urban Design) 

รายวิชาใหม ่

 264 414 การออกแบบพื้นที่และ 
            สภาวะแวดล้อม                      3(3-0-6)   3(3-0-6) 
           (Spatial and Environmental Design) 

รายวิชาใหม ่

264 414 การศึกษาชุมชนเมือง                 3(3-0-6) 
            (Urban Studies) 

264 415 การศึกษาชุมชนเมือง              3(3-0-6) 
            (Urban Studies) 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 

264 415 การน าแผนไปปฏิบัติใน                  3(3-0-6) 
            การออกแบบชุมชนเมือง 
          (Urban Design Implementation) 

 ยกเลิก  
 

 264 416 ดิจิทัลเทคโนโลยีในการออก           3(2-2-5) 
             แบบและวางผังชุมชนเมือง    
             (Digital Technology in  
             Urban Design and Planning) 

รายวิชาใหม่  

264 416 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1      4(0-8-4) 
            (Urban Design Studio I) 

264 417 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1    4(0-8-4) 
            (Urban Design Studio I) 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 

2.3 วิทยานิพนธ์ 13 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 2.3 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย ลด 1 หน่วยกิต 
264 421 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 13 หน่วยกิต  264 421 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต ลด 1 หน่วยกิต 

แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 
2.4 วิชาเลือก 
จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ ประกอบด้วย 

2.4 วิชาเลือก 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ ประกอบด้วย 

ลด 3 หน่วยกิต 

264 431 ภูมิศาสตร์ชุมชนเมือง                    3(3-0-6) 
            (Urban Geography) 

 ยกเลิก 

264 432 สังคมวิทยาชุมชนเมือง                  3(3-0-6) 
            (Urban Sociology) 

 ยกเลิก 

264 433 เศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง                3(3-0-6) 
            (Urban Economics)  

 ยกเลิก 

264 434 กฏหมายและการบริหารผังเมือง       3(3-0-6) 
            (Planning Laws and Administration) 

264 431 กฏหมายและการบริหารผังเมือง     3(3-0-6) 
            (Planning Laws and Administration) 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

264 435 พฤติกรรมมนุษย์กับ                      3(3-0-6) 264 432 พฤติกรรมมนุษย์กับ                    3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
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            สภาพแวดล้อม 
            (Human Behavior and Environment) 

            สภาพแวดล้อม    
            (Human Behavior and Environment) 

แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 

264 436 การวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นที่          3(2-2-5) 
            ชุมชนส าหรับประเทศก าลังพฒันา 
            (Community Development Planning for 
            Developing Countries) 

264 433 การวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นที่          3(2-2-5) 
            ชุมชนส าหรับประเทศก าลังพฒันา 
            (Community Development Planning for 
            Developing Countries) 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

 264 434 สภาพแวดลอ้มชุมชนเมืองและ       3(3-0-6) 
            การพัฒนาที่ยั่งยืน                       
            (Urban Environmemt and  
            Sustainable Development) 

รายวิชาใหม่  

264 441 ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม                3(0-6-3) 
            การออกแบบชุมชนเมือง  

   (Urban Design Field Study) 

264 441 ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม                3(0-6-3) 
            การออกแบบชุมชนเมือง  

   (Urban Design Field Study) 

แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
264 443 การวางแผนอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนเมือง 3(3-0-6) 

(Conservation Planning in Urban Areas) 
264 443 การวางแผนอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
(Conservation Planning in Urban Areas) 

แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 

264 444 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง                      3(3-0-6) 
            (Urban Landscape) 

264 444 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง                     3(3-0-6) 

            (Urban Landscape) 

แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 

264 445 การออกแบบสภาพแวดล้อม           3(2-3-4) 
            ที่ไร้อุปสรรค    
            (Barrier-free Environment Design) 
 

264 445 การออกแบบสภาพแวดล้อม          3(2-3-4) 
            ของชุมชนเมืองเพื่อคนทั้งมวล   
            (Universal Design in Urban  
            Environment) 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 
 

264 454 ดิจิทัลเทคโนโลยีในการออก            3(2-2-5) 
             แบบและวางผังชุมชนเมือง    
             (Digital Technology in  
             Urban Design and Planning) 

 ยกเลิก  

 264 457 การศึกษาสัณฐานชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
    (Study of Urban Morphology) 

รายวิชาใหม่ 

264 461 การศึกษาหัวข้อพิเศษ                    3(0-6-3) 
            (Special Topic Study) 

264 461 การศึกษาหัวข้อพิเศษ                  3(0-6-3) 
            (Special Topic Study)  

แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 
 

 264 466 การน าแผนไปปฏิบัติใน                3(3-0-6) 
            การออกแบบชุมชนเมือง 
            (Urban Design Implementation) 

รายวิชาใหม่  

รายวิชาเลือกที่เหลือ รายวิชาเลือกที่เหลือ คงเดิม 

3. แผน ข 
3.1 วิชาพื้นฐาน จ านวน 3-6 หน่วยกติ ประกอบด้วย 3.1 วิชาพื้นฐาน จ านวน 3-6 หน่วยกติ ประกอบด้วย  
264 400 การออกแบบและวางผังชุมชน          3(3-0-6) 
            เมืองเบื้องต้น 
           (Introduction to Urban Design  
           and Planning) 

264 400 การออกแบบและวางผังชุมชน        3(3-0-6) 
            เมืองเบื้องต้น 
           (Introduction to Urban Design  
           and Planning) 

แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 
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264 401 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและ     3(3-0-6) 
           วางแผนสภาพแวดล้อม 
      (English for Environmental Design  
           and Planning) 

264 401 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและ  3(3-0-6) 
           วางแผนสภาพแวดล้อม 
      (English for Environmental Design  
           and Planning) 

แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 

3.2 วิชาบังคับ 
จ านวน 23 หน่วยกติ ประกอบด้วย 

3.2 วิชาบังคับ 
จ านวน 29 หน่วยกติ ประกอบด้วย 

 
เพิ่ม 6 หน่วยกิต 

264 410 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ                 3(3-0-6) 
             ออกแบบชุมชนเมือง      (ไม่นับหน่วยกิต) 
             (Research Methodology  
             in Urban Design) 

264 410 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ                3(3-0-6) 
             ออกแบบชุมชนเมือง  
             (Research Methodology  
             in Urban Design) 

นับหน่วยกิต 
แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 

264 411 หลักการ แนวคิด และทฤษฎกีาร       3(3-0-6) 
            ออกแบบชุมชนเมือง 
            (Principles, Concepts and Theories of  
            Urban Design) 

264 411 ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง      3(3-0-6) 
            (Theories of Urban Design) 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 
 

264 412 การวางแผนด้านกายภาพ               3(3-0-6) 
            (Physical Planning)  
 

264 412 ทฤษฎีการวางแผนกายภาพและ 
            โครงสร้างพื้นฐาน                       3(3-0-6) 
            (Theories of Physical and Infrastructure  
            Planning) 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
264 413 สภาพแวดลอ้มชุมชนเมืองและ 
            การพัฒนาที่ยั่งยืน                        3(3-0-6) 
          (Urban Environmemt and Sustainable 
           Development) 

 ยกเลิก  
 

 264 413 หลักวิธีและกระบวนการออกแบบ 
            ชุมชนเมือง                     3(3-0-6) 
           (Methods and Process of Urban Design) 

รายวิชาใหม ่

 264 414 การออกแบบพื้นที่และ 
            สภาวะแวดล้อม                      3(3-0-6)   3(3-0-6) 
           (Spatial and Environmental Design) 

รายวิชาใหม ่

264 414 การศึกษาชุมชนเมือง                 3(3-0-6) 
            (Urban Studies) 

264 415 การศึกษาชุมชนเมือง              3(3-0-6) 
            (Urban Studies) 

เปลีย่นรหัสรายวิชา 
แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 

264 415 การน าแผนไปปฏิบัติใน                  3(3-0-6) 
            การออกแบบชุมชนเมือง 
            (Urban Design Implementation) 

 ยกเลิก  
 

 264 416 ดิจิทัลเทคโนโลยีในการออก           3(2-2-5) 
           แบบและวางผังชุมชนเมือง    
           (Digital Technology in  
            Urban Design and Planning) 

รายวิชาใหม่  

264 416 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1      4(0-8-4) 
            (Urban Design Studio I) 

264 417 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1   4(0-8-4) 
            (Urban Design Studio I) 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 

264 417 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 2      4(0-8-4) 264 418 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 2   4(0-8-4) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
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            (Urban Design Studio II)             (Urban Design Studio II) แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 
3.3 การคน้คว้าอิสระ 3 หน่วยกิต 3.3 การค้นคว้าอิสระ 5 หน่วยกิต เพิ่ม 2 หน่วยกิต 
264 422  การค้นคว้าอิสระ                      3 หน่วยกิต 
            (Independent Study) 

264 422  การค้นคว้าอิสระ                    5 หน่วยกิต 
             (Independent Study) 

แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 
เพิ่ม 2 หน่วยกิต 

3.4 วิชาเลือก 
จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

3.4 วิชาเลือก 
จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ ประกอบด้วย 

ลด 6 หน่วยกิต 

264 431 ภูมิศาสตร์ชุมชนเมือง                    3(3-0-6) 
            (Urban Geography) 

 ยกเลิก 

264 432 สังคมวิทยาชุมชนเมือง                  3(3-0-6) 
            (Urban Sociology) 

 ยกเลิก 

264 433 เศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง                3(3-0-6) 
            (Urban Economics)  

 ยกเลิก 

264 434 กฏหมายและการบริหารผังเมือง       3(3-0-6) 
            (Planning Laws and Administration) 

264 431 กฏหมายและการบริหารผังเมือง     3(3-0-6) 
            (Planning Laws and Administration) 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

264 435 พฤติกรรมมนุษย์กับ                     3(3-0-6) 
            สภาพแวดล้อม 
            (Human Behavior and Environment) 

264 432 พฤติกรรมมนุษย์กับ                    3(3-0-6) 
            สภาพแวดล้อม 
            (Human Behavior and Environment) 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 

264 436 การวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นที่            3(2-2-5) 
            ชุมชนส าหรับประเทศก าลังพฒันา 
            (Community Development Planning for 
            Developing Countries) 

264 433 การวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นที่          3(2-2-5) 
            ชุมชนส าหรับประเทศก าลังพฒันา 
            (Community Development Planning for 
            Developing Countries) 
 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 264 434 สภาพแวดลอ้มชุมชนเมืองและ        3(3-0-6) 

            การพัฒนาที่ยั่งยืน                       
            (Urban Environmemt and  
            Sustainable Development) 

รายวิชาใหม่  

264 441 ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม                3(0-6-3) 
            การออกแบบชุมชนเมือง  

   (Urban Design Field Study) 

264 441 ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม                3(0-6-3) 
            การออกแบบชุมชนเมือง  

   (Urban Design Field Study) 

แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 

264 443 การวางแผนอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
(Conservation Planning in Urban Areas) 

264 443 การวางแผนอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
(Conservation Planning in Urban Areas) 

แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 

264 444 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง                      3(3-0-6) 
            (Urban Landscape) 

264 444 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง                     3(3-0-6) 

            (Urban Landscape) 

แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 

264 445 การออกแบบสภาพแวดล้อม           3(2-3-4) 
            ที่ไร้อุปสรรค    
            (Barrier-free Environment Design) 
 

264 445 การออกแบบสภาพแวดล้อม          3(2-3-4) 
            ของชุมชนเมืองเพื่อคนทั้งมวล   
            (Universal Design in Urban  
            Environment) 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 
 

264 454 ดิจิทัลเทคโนโลยีในการออก             3(2-2-5) 
            แบบและวางผังชุมชนเมือง    

 ยกเลิก  
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            (Digital Technology in  
             Urban Design and Planning) 
 264 457 การศึกษาสัณฐานชุมชนเมือง 3(3-0-6) 

    (Study of Urban Morphology) 
รายวิชาใหม่ 

264 461 การศึกษาหัวข้อพิเศษ                    3(0-6-3) 
            (Special Topic Study) 

264 461 การศึกษาหัวข้อพิเศษ                  3(0-6-3) 
            (Special Topic Study)  

แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 
 

 264 466 การน าแผนไปปฏิบัติใน                3(3-0-6) 
            การออกแบบชุมชนเมือง 
            (Urban Design Implementation) 

รายวิชาใหม่  

รายวิชาเลือกที่เหลือ รายวิชาเลือกที่เหลือ คงเดิม 
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไป ตามหลักสูตรเดมิและหลักสตูรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
264 400 การออกแบบและวางผังชุมชน             3(3-0-6) 
            เมืองเบื้องต้น 
           (Introduction to Urban Design  
           and Planning) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนเมืองและการออกแบบชุมชน
เมือง พื้นฐานของลักษณะอาคารขนาดใหญ่ประเภทต่างๆ และ
ความเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบชุมชนเมือง ปรับพื้นฐานความรู้
การศึกษาการออกแบบชุมชนเมือง  
Fundamentals of urban related issues and urban 
design; basic characteristics of various types of 
large-scale buildings and their relationship with 
urban design. 

264 400 การออกแบบและวางผังชุมชน            3(3-0-6) 
            เมืองเบื้องต้น 
           (Introduction to Urban Design  
           and Planning) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนเมืองและการออกแบบชุมชน
เมือง พื้นฐานของลักษณะอาคารขนาดใหญ่ประเภทต่างๆ และ
ความเกี่ ยวเนื่ องกับการออกแบบชุมชนเมื อง ปรับพื้ น
ฐานความรู้การศึกษาการออกแบบชุมชนเมือง  

Fundamentals of urban-related issues and urban 
design; basic characteristics of various types of 
large-scale buildings and their relationship with 
urban design. 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชา 

264 401 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและ        3(3-0-6) 
           วางแผนสภาพแวดล้อม 
      (English for Environmental Design  
           and Planning) 

การฝึกฝนพัฒนาความสามารถในการอ่าน ฟัง เขียน และ
สื่อสารด้วยวาจาด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งที่เป็นภาษาทางวิชาการ 
ภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพิ่มพูนความรู้เรื่อง
ค าศัพท์ทางเทคนิค ไวยากรณ์ รูปแบบการเขียน การอ้างอิง
และการเขียนบรรณานุกรม ผ่านการอ่านบทความ ข่าว และ
สื่อต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี หลักการ 
แนวคิด การออกแบบ การก่อสร้าง เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการต่างๆ ในการออกแบบชุมชนเมือง  
Developing further ability in reading, listening, 
writing, and communicating verbally in 
academic, formal and informal English; 
increasing knowledge of technical terms, 
grammar, writing styles, writing citation and 
bibliography; reading articles, news, and using 
other forms of media in English language related 
to theory, design, construction and technology, 
in various stages of urban design process. 

264 401 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและ       3(3-0-6) 
           วางแผนสภาพแวดล้อม 
      (English for Environmental Design  
           and Planning) 

การฝึกฝนพัฒนาความสามารถในการอ่าน ฟัง เขียน และ
สนทนาด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งที่เป็นภาษาทางวิชาการ ภาษา
ที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพิ่มพูนความรู้เรื่อง
ค าศัพท์ทางเทคนิค ไวยากรณ์ รูปแบบการเขียน การอ้างอิง
และการเขียนบรรณานุกรม ผ่านการอ่านบทความ ข่าว และ
สื่อต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี หลักการ 
แนวคิด การออกแบบ การก่อสร้าง เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการต่างๆ ในการออกแบบชุมชนเมือง  

Developing further ability in reading, listening, 
writing, and communicating verbally in academic, 
formal and informal English; increasing knowledge 
of technical terms, grammar, writing styles, writing 
citation and bibliography; reading articles, news, 
and using other forms of media in English 
language related to theory, principle, concept, 
design, construction and technology, in various 
stages of urban design process. 

 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชา 
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264 410 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ                      3(3-0-6) 
           ออกแบบชุมชนเมือง         
           (Research Methodology  
           in Urban Design) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยประเภทต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชุมชนเมืองและ
สิ่งแวดล้อม ภาพรวมของระเบียบวิธีวิจัยในขั้นตอนต่างๆ 
การตั้งค าถามในการวิจัย การออกแบบวิจัยเบื้องต้น การใช้
วิธีการทางสถิติเป็นเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ
ผลการวิจัยและการน าผลไปใช้ 
Basic knowledge in research of various types; 
quantitative and qualitative research, 
methodology frameworks and procedures; 
establishing research questions, research design 
and basic use of statistics, data inquiry and 
analysis, interpretation of findings and their 
implications. 

264 410 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ                     3(3-0-6) 
           ออกแบบชุมชนเมือง  
           (Research Methodology  
            in Urban Design) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยประเภทต่างๆ ทั้งการวิจัย
เชิงปริมาณและคุณภาพ ภาพรวมของระเบียบวิธีวิจัยใน
ขั้นตอนต่างๆ การตั้งค าถามในการวิจัย การออกแบบวิจัย
เบื้องต้น การใช้วิธีการทางสถิติเป็นเครื่องมือ การวิเคราะห์
ข้อมูล การตีความผลการวิจัยและการน าผลไปใช้ 
Basic knowledge in research of various types; 
quantitative and qualitative research, 
methodology frameworks and procedures; 
establishing research questions, research design 
and basic use of statistics, data inquiry and 
analysis, interpretation of findings and their 
implications. 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชา 

264 411 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการ         3(3-0-6) 
             ออกแบบชุมชนเมือง                                    
             (Principles, Concepts and Theories of  
             Urban Design) 
วิวัฒนาการ ความเคลื่อนไหว หลกัการ แนวคิด และทฤษฎี
การออกแบบชุมชนเมืองต้ังแต่อดีตถึงปจัจุบัน ปัญหาปจัจัย
และกระบวนการการออกแบบชุมชนเมือง  การประยุกต์ใช้
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีในการปฏบิัติงานการออกแบบ 
Evolutions, movements, principles, concepts and 
theories concerning urban design from past to 
present; their applications, issues, factors and 
process involved in urban design. 

264 411  ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมอืง          3(3-0-6) 
             (Theories of Urban Design)) 
วิวัฒนาการ ความเคลื่อนไหว และทฤษฎีการออกแบบ
ชุมชนเมืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ปัญหาปัจจัยและ
กระบวนการการออกแบบชุมชนเมือง  การประยกุต์ใช้
ทฤษฎีในการปฏิบัติงานการออกแบบ 
Evolutions, movements, and theories concerning 
urban design from past to present; their 
applications, issues, factors and process involved 
in urban design. 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชา 

 264 413 หลักวิธีและกระบวนการออกแบบ        3(3-0-6) 
            ชุมชนเมือง                     
           (Methods and Process of Urban Design) 
หลักการ วธิีการ และกระบวนการปฏิบตัิงานการออกแบบ
ชุมชนเมือง การคัดเลือกพื้นที่ศึกษา การรวบรวมข้อมูลและ
การวิเคราะหแ์บบแผนทางสังคมและกายภาพ การก าหนด

รายวิชาใหม ่
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แนวคิดและแนวทางการออกแบบ เทคนิคการออกแบบ
สภาวะแวดล้อม การน าเสนองานออกแบบ การน าแผนไป
ปฏิบัติ และการมีส่วนร่วม 
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
Principles, methods and processes of urban design 
practice; site selection; data collection and 
analysis of socio-spatial patterns; design inquiry; 
techniques of environmental design; design 
communication; design implementation and 
public participation. 
Involves study visits. 

 264 414 การออกแบบพื้นที่และ                     3(3-0-6) 
            สภาวะแวดล้อม                       3(3-0-6) 
           (Spatial and Environmental Design) 
พื้นฐานของการออกแบบพื้นที่และสภาวะแวดล้อม โดย
มุ่งเน้นความเชื่อมโยงระหวา่งคนและพืน้ที่ การเคลื่อนที่และ
พื้นที่สาธารณะ ธรรมชาติและโครงสร้างของเมือง 
กระบวนการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อความยั่งยืนและการ
สร้างสถานที่ 
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
Fundamentals of spatial and environmental 
design, focusing on connections between people 
and spaces, movement and public realm, and 
natural environment and urban Structure; urban 
design processes for delivering sustainability and 
placemaking. 
Involves field trips. 

รายวิชาใหม ่

264 414 การศึกษาชุมชนเมือง                     3(3-0-6) 
            (Urban Studies) 
แบบแผนการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมืองในแบบบูรณาการ ทั้งใน
แง่มุมเชิงกายภาพ และแง่มุมเชิงระบบ ประเด็นการศึกษา 
อาทิ  ภู มิ ศาสตร์ชุม ชน เมื อ ง สั งคมวิทยาชุ มชน เมื อ ง 
เศรษฐศาสตร์ชุ มชน เมื อ ง และนิ เวศวิทยา  รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ อันหลากหลายที่ โยงใย
เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออกในพื้นที่ชุมชนเมือง 
Multi-faceted and complex nature of urban 
settlements; urban geography, urban economics, 
urban sociology and urban ecology; relationship 
between different physical and non-physical factors 
operating in urban environments. 

264 415 การศึกษาชุมชนเมือง                   3(3-0-6) 
            (Urban Studies) 
แบบแผนการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมืองในแบบบูรณาการ ทั้งใน
แง่มุมเชิงกายภาพ และแง่มุมเชิงระบบ ประเด็นการศึกษา 
อาทิ  ภูมิศาสตร์ชุมชนเมือง สั งคมวิทยาชุมชน เมือง 
เศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง และนิ เวศวิทยา  รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ อันหลากหลายที่ โยงใย
เกี่ยวข้องกันในสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง 

Multi-faceted and complex nature of urban 

settlements; urban geography, urban economics, 

urban sociology and urban ecology; relationship 

between different factors operating in urban 

environments. 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
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 264 416 ดิจิตอลเทคโนโลยีในการออกแบบ        3(3-0-6) 
            และวางผังชุมชนเมือง 
            (Digital Technology in  
            Urban Design and Planning) 
ดิจิทัลเทคโนโลยีที่ประยกุต์ใช้ในกระบวนการออกแบบและ
วางผังชุมชนเมือง ทฤษฎีและการฝึกปฏบิัติการฝึกการ
ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพือ่การออกแบบและวางผัง
ชุมชนเมือง ประวัติและวิวัฒนาการการพัฒนาอุปกรณ์และ
โปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลต่อสื่อดิจิทัล 
พัฒนาการด้านการผังเมืองที่เป็นผลจากการพัฒนาดิจิทัล
เทคโนโลยี การทดลองปรับปรุงสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน การ
ฝึกฝนเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยความช านาญในการใช้และ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือและโปรแกรมในการสร้าง ปรับแต่ง 
ประกอบสื่อดจิิทัลที่เกี่ยวข้องกับโครงการออกแบบและวาง
ผังชุมชนเมือง 
Principles of digital technology and applications in 
urban design and planning; theoretical and 
practical apspects of the use of digital technology 
related to urban design; history and development 
of hardware and software affecting digital media; 
hands-on exercises with current hardware and 
software to create and manipulate digital 
contents. 

รายวิชาใหม ่

264 417 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 2      4(0-8-4) 
            (Urban Design Studio II) 
วิชาบังคับก่อน: 264 416 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1 
การฝึกปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง ซ่ึงนักศึกษามีอิสระใน
การเลือกโครงการที่สนใจและด าเนินการศึกษาโครงการตาม
ขั้นตอนอย่างลึกซ้ึง โดยเน้นการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การสังเคราะห์  และการเสนอหลักการเพื่อการ
ออกแบบ  
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Exercise in advanced design on approved project of 
interest through in-depth study and complex design 
process; emphasis on data collection, analysis, 
synthesis, and recommendations towards design 
solutions.  
Involves study visits. 

264 418 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 2   4(0-8-4) 
            (Urban Design Studio II) 
วิชาบังคับก่อน: 264 417 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1 
การฝึกปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง นักศึกษามีอิสระใน
การเลือกโครงการที่สนใจซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากผู้สอน 
และด าเนินการศึกษาโครงการตามขั้นตอนอย่างลึกซ้ึง โดย
เน้นการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ และ
การเสนอหลักการเพื่อการออกแบบ  
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Exercise in advanced design on approved project 
of interest through in-depth study and complex 
design process; emphasis on data collection, 
analysis, synthesis, and recommendations towards 
design solutions.  
Involves study visits. 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

264 420 วิทยานิพนธ์  
โครงการศกึษาเฉพาะบุคคล ซึ่งวจิยัในหวัขอ้ทีส่นใจโดยมี
สาระและความซบัซ้อนทีย่อมรบัร่วมกบัอาจารย์ทีป่รกึษา

264 420 วิทยานิพนธ์  
โครงการศกึษาวจิยัเฉพาะบุคคลในหวัขอ้ทีส่นใจดา้นการ
ออกแบบชุมชนเมอืง โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
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วทิยานิพนธ ์
Individual research on a topic characterized by the 
curriculum with content and complexity agreed to 
by an advisor. 

ควบคุมวทิยานิพนธ ์
Individual undertaking in research on approved 
topic of interest related to urban design, carried 
out under supervision of an advisor. 

264 421 วิทยานิพนธ์  
โครงการศกึษาเฉพาะบุคคล ซึ่งวจิยัในหวัขอ้ทีส่นใจโดยมี
สาระและความซบัซ้อนทีย่อมรบัร่วมกบัอาจารย์ทีป่รกึษา
วทิยานิพนธ ์
Individual research on a topic characterized by the 
curriculum with content and complexity agreed to 
by an advisor. 

264 421 วิทยานิพนธ์  
โครงการศกึษาวจิยัเฉพาะบุคคลในหวัขอ้ทีส่นใจดา้นการ
ออกแบบชุมชนเมอืง โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้
ควบคุมวทิยานิพนธ ์
Individual undertaking in research on approved 
topic of interest related to urban design, carried 
out under supervision of an advisor. 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

264 422 การค้นคว้าอิสระ         
            (Independent Study)  

การค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษด้วยความเห็นชอบของ

อาจารย์ผู้ควบคุม การฝึกหัดและแสดงความสามารถในการ

ท าการศึกษาวิจยัที่กระชบั แต่ครบถว้นตามกระบวนการ 
Individual undertaking in study on a topic of special 
interest, approved by an advisor, demonstrating 
ability to conduct a concise research through 
comprehensive procedure. 

264 422 การค้นคว้าอิสระ             
            (Independent Study)  

การค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ ด้วยความเห็นชอบของ

อาจารย์ผู้ควบคุม การฝึกปฏิบัติและแสดงความสามารถใน

การท าการศึกษาวิจยัทางด้านการออกแบบชุมชนเมือง โดย

มีความกระชับแต่ครบถ้วนตามกระบวนการ 
Individual undertaking in study on a topic of 
special interest, approved by an advisor, practicing 
and demonstrating ability to conduct a concise 
research related with urban design through 
comprehensive procedure. 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชา 

264 435 พฤติกรรมมนุษย์กับ                      3(3-0-6) 
            สภาพแวดล้อม 
            (Human Behavior and Environment) 
อิทธิพลต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ในระดับส่วนบุคคล
และระดับกลุ่มสังคมซ่ึงเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ กระบวนการพฤติกรรมมนุษย์ การรับรู้ การ
เรียนรู้ การจดจ าสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ถึงสิ่งที่เรียนรู้
และจ าได้ที่ปรากฏในระบบมโนทัศน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจินต
ภาพของสภาพแวดล้อมชุมชน  การวิ เคราะห์ ก ารใช้
สภาพแวดล้อมต่างๆของชุมชน พฤติกรรมทางสังคมใน
สภาพแวดล้อมชุมชนเมือง การให้ความช่วยเหลือในที่
สาธารณะ พฤติกรรมในสภาพแวดล้อมแออัด การเผชิญหน้า
ในสังคมและการปรับตัวในวัฒนธรรมแปลกใหม่  
Influences affecting human behavior of individuals 
and social groups which involve man and 
environmental design; human behavioral process, 
environmental perception, learning and cognition, 
analysis of image of the urban environment and its 
utilization; social behaviors in the environment; 

264 432 พฤติกรรมมนุษย์กับ                    3(3-0-6) 
            สภาพแวดล้อม    
            (Human Behavior and Environment)  
อิทธิพลต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ในระดับส่วนบุคคล
แ ล ะ ระ ดั บ ก ลุ่ ม สั งคม ซ่ึ ง เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ม นุ ษ ย์ แ ล ะ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ กระบวนการพฤติกรรมมนุษย์ 
การรับรู้ การเรียนรู้ การจดจ าสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์
จิ น ต ภ าพ ข อ งส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ชุ ม ช น แ ล ะ ก า ร ใช้
สภาพแวดล้อมต่างๆของชุมชน พฤติกรรมทางสังคมใน
สภาพแวดล้อมชุมชนเมือง การให้ความช่วยเหลือในที่
สาธารณะ พฤติกรรมในสภาพแวดล้อมแออดั การเผชิญหน้า
ในสังคมและการปรับตัวในวัฒนธรรมแปลกใหม่  
Influences affecting human behavior of individuals 
and social groups which involve man and 
environmental design; human behavioral process, 
environmental perception, learning and cognition, 
analysis of image of the urban environment and 
its utilization; social behaviors in the environment; 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
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behaviors in public, crowding, social encounter, and 
assimilation of cultural behaviors. 

behaviors in public, crowding, social encounter, 
and assimilation of cultural behaviors. 

 264 434 สภาพแวดลอ้มชุมชนเมืองและ            3(3-0-6) 
            การพัฒนาที่ยั่งยืน                       
            (Urban Environmemt and  
            Sustainable Development) 
หลักการและแนวความคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบชุมชนเมือง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศชุมชนเมือง การวางผัง/
ออกแบบทางกายภาพชุมชนเมืองที่น าไปสู่ความยั่งยืน  
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
Principles and concepts of sustainable 
development in urban design; fundamentals of 
environmental and urban ecosystem; movements 
in urban design and planning that leads to 
sustainability.  
Involves study visits. 

รายวิชาใหม่  
 

264 441 ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม                      3(0-6-3) 
            การออกแบบชุมชนเมือง  

   (Urban Design Field Study) 
ตัวอย่างการออกแบบชุมชนเมืองที่สร้างความเข้าใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับสภาพทางกายภาพซ่ึง
ออกแบบในสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่
แตกต่างไปจากที่คุ้นเคย มีการเดินทางไปศึกษาในสถานที่จริง 
ทั้งในหรือต่างประเทศ ส ารวจและ/หรือท าการออกแบบและ/
หรือท าการประเมินการออกแบบชุมชนเมืองในประเด็นที่
สนใจหรือที่ก าหนดให้ในสถานที่จริง 
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Examples of urban design which demonstrate 
relationship between users and physical conditions 
in socio-cultural environments other than those to 
which students are accustomed; field trips to city 
either within or outside the country; conducting 
survey and/or sketch design and/or evaluation of 
urban design on given issues or issues of particular 
interest. 
Involves field trips. 

264 441 ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม                    3(0-6-3) 
            การออกแบบชุมชนเมือง  

   (Urban Design Field Study) 
ตัวอย่างการออกแบบชุมชนเมืองที่สร้างความเข้าใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับสภาพทางกายภาพซ่ึง
ออกแบบในสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่
แตกต่างไปจากที่คุ้นเคย มีการเดินทางไปศึกษาในสถานที่
จริง ในหรือต่างประเทศ ส ารวจและ/หรือท าการออกแบบ
และ/หรือท าการประเมินการออกแบบชุมชนเมืองใน
ประเด็นที่สนใจหรือที่ก าหนดให้ในสถานที่จริง 
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Examples of urban design which demonstrate 
relationship between users and physical 
conditions in socio-cultural environments other 
than those to which students are accustomed; 
field trips to city either within or outside the 
country; conducting survey and/or sketch design 
and/or evaluation of urban design on given issues 
or issues of particular interest. 
Involves field trips. 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชา 

264 443 การวางแผนอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนเมือง       3(3-0-6) 
(Conservation Planning in Urban Areas) 

ความหมาย ขอบเขต และความส าคัญของการอนุรักษ์

264 443 การวางแผนอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนเมือง     3(3-0-6) 
           (Conservation Planning in Urban Areas) 
ความหมาย ขอบเขต และความส าคัญของการอนุรักษ์

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชา 
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โบราณสถานและสภาพแวดล้อมในระดับการวางแผนและผัง
ชุมชนเมือง ความสัมพันธ์ของการอนุรักษ์กับการออกแบบ
และวางผังชุมชนเมือง หลักการและแนวความคิดในการ
อนุรักษ์ กระบวนการ วิธีการและเทคนิคการวางแผนอนุรักษ์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์  
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Meanings, scope and significance of historical 
monument and environmental conservation at 
urban planning level; interrelationship between 
conservation, urban design, and planning; concepts 
of conservation, process, methodology, and 
techniques involved; legislations relating to 
conservation.  
Involves field trips. 

โบราณสถานและสภาพแวดล้อมในระดับการวางแผนและ
ผังชุมชนเมือง ความสัมพันธ์ของการอนุรักษ์กับการ
ออกแบบและวางผังชุมชนเมือง หลักการและแนวความคิด
ในการอนุรักษ์ กระบวนการ วิธีการและเทคนิคการวางแผน
อนุรักษ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์  
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Meanings, scope and significance of historical 
monument and environmental conservation at 
urban planning level; interrelationship between 
conservation, urban design, and planning; 
principles and concepts of conservation, process, 
methodology, and techniques involved; 
legislations relating to conservation.  
Involves field trips. 

264 444 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง                           3(3-0-6) 
            (Urban Landscape) 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนโดยทั่วไป เช่น เอกลักษณ์ 
ภูมิสัญลักษณ์ สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ และอื่นๆ  
ระบบการพักผ่อนหย่อนใจและระบบที่โล่ง ส าหรับย่านชุมชน
เมือง และภาค ตลอดจนระบบนิเวศวิทยาที่มีอิทธิพลต่อ
มนุษย์ เทคนิคการวางแผนและออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการ
ตกแต่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง   
Landscape features in urban areas including 
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. 

264 444 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง                         3(3-0-6) 

            (Urban Landscape) 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนโดยทั่วไป เช่น เอกลักษณ์ 
ภูมิสัญลักษณ์ สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ และอื่นๆ  
ระบบการพักผ่อนหย่อนใจและระบบที่โล่ง ส าหรับย่าน
ชุมชนเมือง และภาค ตลอดจนระบบนิเวศวิทยาที่มีอิทธิพล
ต่อมนุษย์ เทคนิคการวางแผนและออกแบบภูมิทัศน์เพื่อ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง   
Landscape features in urban areas including 
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 urban environment. 

แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชา 

264 445 การออกแบบสภาพแวดล้อม                3(2-3-4) 
            ที่ไร้อุปสรรค    
            (Barrier-free Environment Design) 

สถานภาพ แนวโน้ม นโยบาย ตลอดจนมาตรการระดับ
นานาชาติ ระดับภูมภิาคเอเชียและแปซิฟิค และระดับชาต ิ 
ในการสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกนัของประชาชนทุก
กลุ่ม คือ ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง เด็ก ผู้สูงอาย ุและคนพิการ 
เพื่อให้การเข้าถึงพื้นที่ตา่งๆ ในชุมชนเมืองเป็นไปโดย
ปราศจากอปุสรรค และเน้นหลักการในการออกแบบปรับปรุง
อาคารสถานที่ ตลอดจนสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่
เกี่ยวขอ้ง 
Design principles for barrier-free environment 
geared towards social equality for the disabled, the 

264 445 การออกแบบสภาพแวดล้อม              3(2-3-4) 
            ของชุมชนเมืองเพื่อคนทั้งมวล   
            (Universal Design in Urban Environment) 
ศึกษาหลักการและกรณีศึกษาของการออกแบบเพือ่คนทั้ง
มวล โดยเน้นความเสมอภาคของคนทุกเพศ ทุกวยั และทุก
สมรรถภาพของร่างกาย ในการออกไปใช้ชีวิตประจ าวันใน
เขตชุมชนเมืองอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย   
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
Study the principles and best practices of 
Universal Design, focusing on equality of persons 
with or without disabilities and persons of all 
generations to ensure convenience and safety for 
all while enjoying their daily living in urban areas.  

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
แก้ไขค าอธบิาย
รายวิชา 
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elderly, the young, and the healthy, to be able to 
access all places within urban areas; situations, 
trends, policies and measures at the international 
level, Asia-Pacific regional level, and national level; 
emphasis on design principles for buildings and 
facility improvemen 

Involves study visits. 

 264 457 การศึกษาสัณฐานชุมชนเมือง              3(3-0-6) 
   (Study of Urban Morphology) 

การศึกษาสัณฐานชุมชนเมืองและการวิเคราะห์ผังพื้นจาก
องค์ประกอบเมืองที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์
ทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของสัณฐานเมืองในแต่ละ
ช่วงเวลา การชี้ให้เห็นถึงกระบวนการกอ่ตัว ปรับเปลีย่น 
และคงอยู่ของกรอบสัณฐานเมือง กระบวนการท้องถิ่นใน
การพัฒนารูปทรงของเมืองซ่ึงน าไปสู่การออกแบบสภาวะ
แวดล้อมที่ตอบสนอง 
Study of urban morphology and analysis of 
ground plan through element complexes and 
their transformations; historico-geographical 
analysis of morphological periods; introduction to 
formations, modifications and consolidations of 
morphological frames; local processes of form-
productions which leads to design for responsive 
environment.  

รายวิชาใหม่  
 

264 461 การศึกษาหัวข้อพิเศษ                      3(0-6-3) 
            (Special Topic Study) 
เง่ือนไข: ผู้ที่จะลงทะเบียนรายวิชานี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้สอน 
การศึกษาการออกแบบชุมชนเมือง ในเรื่องที่สนใจ หรือเป็น
เร่ืองที่ส าคัญอยู่ในขณะนั้น  

Topic of special interest or current issues 
concerning urban design. 

264 461 การศึกษาหัวข้อพิเศษ                      3(0-6-3) 
            (Special Topic Study) 
การศึกษาการออกแบบชุมชนเมือง ในเรื่องที่สนใจ หรือเป็น
เร่ืองที่ส าคัญอยู่ในขณะนั้น  
Topic of special interest or current issues 
concerning urban design.  

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 264 466 การน าแผนไปปฏิบัติใน                    3(3-0-6) 
            การออกแบบชุมชนเมือง 
            (Urban Design Implementation) 
หลักการ วธิีการ และกระบวนการในการน าผลงานออกแบบ 
แผนการ และนโยบาย ไปปฏบิัติให้สัมฤทธ์ผลตรงตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ทั้งในโครงการภาครัฐและเอกชน การ
เลือกสรรแนวทางในการปฏิบัติการ ความเป็นไปได้ของ
โครงการ การจัดการองค์กร การวิเคราะห์การเงินการลงทุน 
การวิเคราะห์ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วม 
Principles, methods and processes for 

รายวิชาใหม่  
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implementing urban design plans and policies; 
implementation approaches for public and private 
projects, project feasibility, project organization 
and management, investment, stakeholder 
analysis and public participation. 

 
 


