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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วังท่าพระ  บัณฑิตวิทยาลัย  ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
1.1 รหัสหลักสูตร  25560081101946 
1.2 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
ภาษาอังกฤษ          Doctor of Philosophy Program in Vernacular Architecture 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Doctor of Philosophy (Vernacular Architecture) 

 ชื่อย่อภาษาไทย  ปร.ด. (สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น)  
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   Ph.D. (Vernacular Architecture) 
 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น แบ่งการศึกษาออกเป็น  2 แบบ 4 
แผนการศึกษา คือ 

แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต  
แบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี) มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี) ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ       

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปี    
แบบ 1.2 หลักสูตร 4 ปี    
แบบ 2.1 หลักสูตร 3.5 ปี    
แบบ 2.2 หลักสูตร 4 ปี   

5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี    
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว    

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 14 / 2560 วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 12 / 2560 วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 2562  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการ 
8.2 สถาปนิก (ส าหรับผู้ที่จบปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต) 
8.3 นักวิจัยขั้นสูงด้านศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนฯลฯ ในหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 
8.4 นักผลิตสื่อที่เก่ียวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น นักอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

9.1 นายวีระ อินพันทัง 
เลขประจ าตัวประชาชน   X-XXXX-XXXXX-XX-X 
ต าแหน่ง ศาสตราจารย์  
คุณวุฒิ   ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553) 

    สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524) 
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    สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศิลปากร (2518) 
9.2 นายเกรียงไกร เกิดศิริ 

เลขประจ าตัวประชาชน   X-XXXX-XXXXX-XX-X 
ต าแหน่ง อาจารย์  
คุณวุฒิ   Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism)    

  Silpakorn University, Thailand (2009) 
  M.A. (Architectural Heritage Management and Tourism)   
   Silpakorn University, Thailand (2004) 
  อ.บ. (ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 

9.3 นางสาวสุพิชชา โตวิวชิญ์ 
เลขประจ าตัวประชาชน   X-XXXX-XXXXX-XX-X 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คุณวุฒิ  Ph.D. (Planning Studies) University College London, UK (2011) 

  M.A. (Humanitarian and Development Practice) Oxford Brookes University,  
  UK (2005) 
  สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)     
  สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
ที่อยู่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ในสถานการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจน

นโยบายการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาคอาเซียนที่เกิดขึ้นมานั้น มีพันธกิจส าคัญที่ต้องเร่งผลักดัน คือ 
การสร้าง “ประชาคมสังคม และวัฒนธรรม” ให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญที่สอดคล้องกับพันธะ
กิจ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มุ่งท าการศึกษาเพ่ือการจัดการ
ความรู้ และน าเข้าสู่กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านการเรียนการสอน และสร้างองค์ความรู้ ทาง
วัฒนธรรมเพื่อบริการสู่สังคม 

 ส าหรับความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมทั้งที่เป็นปัจจัยภายในประเทศ และ
ปัจจัยภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง
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กว้างขวาง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือการวางแผนพัฒนา
ประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าบนรากฐานขององค์ความรู้ ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรและการวางแผนการสอนได้
ประยุกต์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรของรายวิชา และการ
จัดการการเรียนการสอน 

 นอกจากนี้ หลักสูตรสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ยังมุ่งหมายที่จะสร้างบัณฑิตที่ “คิดเป็น ท าเป็น” สู่
สังคมที่ก าลังอยู่ในสภาวะของการต้องการ “ภูมิคุ้มกัน” ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) ภูมิคุ้มกันด้านวัตถุ (2) ภูมิคุ้มกัน
ด้านสังคม (3) ภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อม และ (4) ภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรม เพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้อย่างเข้าใจ และเป็นส่วนหนึ่งของกลไกของสังคมในการลดผลกระทบทางลบที่มีต่อ
วิถีวัฒนธรรมด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง 

 จากนโยบายข้างต้น หลักสูตรสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงรับสนองนโยบาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ จากระดับชาติ และองค์กร เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิด
กิจกรรมทางวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการสู่
ชุมชน ด้วยการสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการท างานวิจัยขั้นสูง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหา 
และการท าวิจัยแบบสหวิทยาการ ภายใต้การบูรณาการองค์ความรู้แขนงต่าง  ๆ ที่ศึกษาจากหลักสูตร ทั้งใน
เนื้อหาทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยสถาปตยก
รรมพ้ืนถิ่น และสภาพแวดล้อม และมีการประยุกต์องค์ความรู้สู่กระบวนการ สรางสรรค อันเป็นผลตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม และพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม อันจะน าไปสู่การส่งเสริมศักยภาพใน
การพัฒนาประเทศ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก รวมไป

ถึงการเข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดความเชื่อมต่อกันทางการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จึงเป็นการขยายโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมกันของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องท าการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคม
วัฒนธรรมของชาติไปในขณะเดียวกันด้วย 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากสถานการณ์ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์จึงมีความ

จ าเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งบริบทแวดล้อมที่มีความเปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้ยังวางแผนการศึกษาที่สามารถรับผู้จบการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ มาต่อยอดองค์ความรู้
ใหม่ โดยใช้รากฐานทางวิชาการของตน ในลักษณะบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการ
ตั้งประเด็นปัญหาที่เฉียบคม มีมุมมองที่กว้างขวาง ลึกซึ้ง และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้าน นอกจากนี้ 
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โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงยังเปิดโอกาสให้รับผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง  ๆ ระดับการศึกษาต่าง ๆ 
ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญมาต่อยอดและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบให้ลุ่มลึกมากขึ้น และคาดหวังให้ ผู้เรียน
สามารถค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ข้อเสนอใหม่ทางวิชาการเกี่ยวเนื่องกับสถาป้ตยกรรมพ้ืนถิ่น สิ่งแวดล้อมสรรค์
สร้าง ภูมิทัศน์วัฒนธรรม หรือสามารถน าเสนอแนวปฏิบัติ  ข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์และพัฒนา
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ชุมชน ตลอดจนการออกแบบสถาปัตยกรรมใหม่บนฐานความรู้ด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น
ใหส้อดคล้องกับบริบทสังคมร่วมสมัยได้ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดหน้าที ่4 ประเด็น คือ (1) พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ 

เพ่ือเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิด และความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม (2) 
ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ (3) น า
องค์ความรู้และผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน (4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้วาง
แผนการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพันธกิจข้างต้นในทุก ๆ ประเด็น โดยมุ่ง
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ในลักษณะบูรณาการของศาสตร์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเป็นส าคัญ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
 มุ่งสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการท างานวิจัยแบบสหวิชาการ และการบูรณาการ

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น 
และสภาพแวดล้อม 

 
1.2 ความส าคัญ 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดย

รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าศึกษาในหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่าง

ศาสตร์ต่าง ๆ โดยมุ่งความเป็นเลิศด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ ในลักษณะบูรณาการของ

ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเป็นส าคัญ  

กอปรกับรากฐานของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่มุ่งพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ 

เพ่ือเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิด และความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม 

ส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนและ

ประเทศชาติ การน าองค์ความรู้และผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน รวมไปถึงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี

งามทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศชาติ และความเร่งด่วนของการสร้างองค์ความรู้เพ่ือการต่อยอด และการใช้

ประโยชน์จากวงการวิชาการ และวงการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งถือว่าสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งส าคัญสิ่งหนึ่ง

ของการด าเนินชีวิตมนุษย์ หลักสูตรฯ จึงมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง 

ด้วยมุ่งหมายในการพัฒนาคน และพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น จึงเป็นหลักสูตรที่ถูกจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสอดคล้องกับกระบวนการโลกาภิวัตน์ของโลก โดยมุ่ง
หมายเพ่ือการพัฒนาคนให้เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญต่อสถาปัตยกรรม
พ้ืนถิ่น สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างทางวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ โดย
คาดหวังให้ผู้เรียนค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือข้อเสนอใหม่ทางวิชาการเก่ียวเนื่องกับสถาป้ตยกรรม
พ้ืนถิ่น สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภูมิทัศน์วัฒนธรรม หรือสามารถน าเสนอแนวปฏิบัติ ข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์
และพัฒนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ชุมชน ตลอดจนการออกแบบสถาปัตยกรรมใหม่บนฐานความรู้ด้าน
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทสังคมร่วมสมัยได้ นอกจากนี้ ยังเป็นหลักสูตรที่ เป็นเอกลักษณ์เพียง
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แห่งเดียวของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะของหลักสูตรที่ให้ความส าคัญต่อ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ 

 
1.3  วัตถุประสงค์ 

1.3.1 เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความร ูความเขาใจและมีความสามารถในการวิจัยด้านสถาปตยกรรม
พ้ืนถิ่น ทั้งในเนื้อหาทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.3.2 เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และการศึกษาวิจัยที่ส่งเสริมการ      
อนุรักษ และพัฒนาภูมิปัญญาไทย 

1.3.3 เพ่ือเพ่ิมพูนผลงานการค้นคว้าวิจัยทางด้านสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นที่มีกระบวนการสรางสรรค
และสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของวิชาชีพสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่อง 

1.3.4 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเพ่ือการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่
สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ และวัฒนธรรม 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ี สกอ.ก าหนดภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

1 . พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ให้ มี ค วาม
ทันสมัยโดยมีมาตรฐานระดับสากล 
2. ติดตามและประเมินหลักสูตร 
ทุก ๆ 5 ปี 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามความ เปลี่ ยนแปลงของ
วงการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม 
ท้ังด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรม 

รายงานผลการประเมินความพึง
พ อ ใจ ใน ก า ร ใช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง
ผู้ประกอบการ 

ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมการ
ค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
การค้นคว้าวิจัยและการฝึกงานของ
นักศึกษา 
2 . พั ฒ น าระบ บ สารสน เท ศ ท่ี
สนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการประเมินผลท่ีเน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 
 
4. สร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ของนักศึกษานอกสถานท่ี 

1. มีกิจกรรมอบรมเพิ่มพูนทักษะแก่
คณาจารย์  
 
 
2. มีผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ 
3. มีความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4 . จ า น ว น ร า ย วิ ช า ท่ี ใช้ ก า ร
ประเมินผลท่ีเน้นพัฒนาการของ  



8 

 

มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

 
  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 
 
 
 
 
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ส อ น /ก า ร
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ . 
2552 ทุกปี 

 
 
 
 
 
พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ท่ี
เน้ น ก า ร ส อ น ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมท้ังทักษะด้านศิลปะและการ
สร้างสรรค์ 

ผู้เรียน 
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ 
1. มีกิ จกรรมการอบรมเพิ่ มพูน
ทักษะแก่คณาจารย์ 
2 . ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ ท่ีมุ่ งผลการเรียนรู้ ท้ั ง 6 
ด้าน 

ส่ ง เส ริ ม ให้ ค ณ า จ า ร ย์ พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ ด้ า น ง า น วิ จั ย ท า ง
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม พื้ น ถิ่ น  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมทางวัฒน ธรรมอย่าง
สม่ าเสมอทุกปี 

สนับสนุนทุนและจัดหาแหล่งทุน 
เพื่อท าวิจัยและสร้างสรรค์งานแก่
คณาจารย์ในภาควิชา 

1. รายงานผลการวิจัย  
2. บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
3. บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน อาจมีการจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี 

  
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
ภาคการศึกษาต้น   เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 คุณสมบัติการรับนักศึกษาจ าแนกออกตามแผนการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น แบ่งการศึกษาออกเป็น       
2 แบบ 4 แผนการศึกษา คือ 

แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  
(1) ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ท างานหลังจบการศึกษาแล้ว
อย่างน้อย 2 ปี  

แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต  
(1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ที่มีผลการศึกษาใน

ระดับดีมาก และมีผลงานการวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น หรือศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม หรือมรดกทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้  ใหอยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือ; 

(2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอ่ืน ที่มีผลการศึกษาในระดับดีมาก
และมีผลงานการวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น หรือศาสตร์ต่าง  ๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม หรือมรดกทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จะต้องลงรายวิชาที่มี
การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ ใหอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

แบบ 2.1 รายวิชา 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
(1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านสถาปัตยกรรม และมีการท า

วิทยานิพนธ์ หรือ; 
(2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาอ่ืน และมีการท าวิทยานิพนธ์ 

หากไม่มีพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมต้องลงรายวิชาที่มีการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม ทั้งนี้  ใหอยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

แบบ 2.2 รายวิชา 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
(1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีผลการเรียนเกียรติ

นิยมอันดับ 1 ทั้งนี้ใหอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
(2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีผลการเรียน ใน

ระดับดีมาก และก าลังศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น โดยมีผลการศึกษามาแล้ว
อย่างน้อย 24 หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ย 4.00 ทั้งนี้  ใหอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
 2.2.2  มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือมีผลการ
สอบเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2.2.3  มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง        

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

2.3.1 นักศึกษาบางส่วนขาดความเข้าใจและทักษะในการท าวิจัย การสร้างค าถาม และการตั้ง
ประเด็นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยในวิทยานิพนธ์ ขาดทักษะและประสบการณ์ในการศึกษาเชิงลึก และ
การเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเก็บข้อมูลประกอบการวิจัยในวิทยานิพนธ์ 

2.3.2 นักศึกษาบางส่วนขาดทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะทางที่ เกี่ยวกับสาขาวิชา 
โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 

2.3.3 นักศึกษาต่างศาสตร์มีฐานความรู้ที่แตกต่างกันและมีความรู้ในด้านสหวิทยาการทาง
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก 

 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 หลักสูตรก าหนดให้มีการจัดสอนเสริมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การศึกษาดูงานใน
พ้ืนที่จริงเพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิจัยเชิงพ้ืนที่ รวมไปถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการต่าง ๆ  
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2.4.2 หลักสูตรก าหนดให้อ่านหนังสือวิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้และทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ และมีการสอนเสริมภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมโดยอาจารย์ และผู้ช่วยสอน นอกจากนี้ยังมีนโยบาย
สนับสนุนทุนให้นักศึกษาไปน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ 

2.4.3 หลักสูตรมีโครงการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้งในและนอก
ประเทศ นอกจากนี้ยังมีการพานักศึกษาลงพ้ืนที่ไปศึกษาดูงาน เก็บข้อมูล และประยุกต์กรณีศึกษา หรือ
ประเด็นปัญหาจริงมาสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน และอาจารย์ผู้สอนก าหนดหนังสือให้นักศึกษาอ่าน
เพ่ิมเติมก่อนเข้าชั้นเรียน และจัดชั่วโมงสัมมนาเพ่ืออภิปรายถกเถียงประเด็นต่าง ๆ ตามเนื้อหาในหนังสือ
เหล่านั้น 

 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 3 - - 10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 20 10 10 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย  บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าลงทะเบียน 525,000 2,100,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,453,409 1,526,079 1,602,383 1,682,503 1,766,628 
         รวมรายรับ 1,978,409 3,626,079 4,752,383 4,832,503 4,916,628 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท)   

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ก. งบด าเนินการ      
ค่าตอบแทนบคุลากร 1,207,193 1,267,553 1,330,930 1,397,477 1,467,351 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 522,221 1,806,305 1,811,333 1,816,614 1,822,158 
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ทุนวิจัย 26,250 105,000 105,000 105,000 105,000 
ทุนการศึกษา 24,938 99,750 99,750 99,750 99,750 
กิจกรรมนักศึกษา 47,381 189,525 189,525 189,525 189,525 

รวม (ก) 1,827,983 3,468,132 3,536,539 3,608,366 3,683,784 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 150,426 157,947 165,845 174,137 182,844 

รวม (ข) 150,426 157,947 165,845 174,137 182,844 
รวม (ก) + (ข) 1,978,409 3,626,079 3,702,383 3,782,503 3,866,628 

จ านวนนักศึกษา 10 20 30 30 30 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 197,841 181,304 123,413 126,083 128,888 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

               [  / ]     แบบชั้นเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 รวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต  
แบบ 1.2 รวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต  
แบบ 2.1 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต  
แบบ 2.2 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
แบบ 1.1  

 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)   12 หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  48 หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 

แบบ 1.2  
 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)   12 หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  72 หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  72 หน่วยกิต 

  แบบ 2.1  
 วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  12 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 

 
9 หน่วยกิต 

 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  36 หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

แบบ 2.2  
 วิชาบังคับ  15 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  12 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 

 
9 หน่วยกิต 

 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 
 

48 หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

  

 หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาแบบ 1.2, แบบ 2.1 หรือ แบบ 2.2 ที่ไม่มีพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรม 
 ต้องลงรายวิชาที่มีการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร 
 

3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 รหัสวิชา 

ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลัก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก  
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้ 

   261  หมายถึง  ภาควิชาสถาปัตยกรรม  
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
   เลขสามหลักหลัง   เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 
   เลขตัวแรก หมายถึง  ระดับการศึกษา 
 4  =   ระดับปริญญาโท  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
5  =  ระดับปริญญาโท 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
6  =  ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
เลขตัวที่สองและสาม หมายถึง กลุ่มของรายวิชาและล าดับที่ของรายวิชา 
00-09  =  หมวดวิชาพ้ืนฐาน 
10-19   =  หมวดวิชาบังคับ 
20-29   =  วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
30 ขึน้ไป  =  หมวดวิชาเลือก 
 

3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ 
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ 
ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ 

(ป)  และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  
ดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                      3 
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 

  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

3.1.3.3 รายวิชา 
แบบ 1.1  
1) วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 12 หน่วยกิต 
261 610   การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 3*(2-2-5) 

(Advanced Research in Architecture and Cultural Environment)  
261 611  สัมมนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 1      3*(2-2-5)   

(Seminar in Vernacular Architecture I)  
261 612  สัมมนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 2      3*(2-2-5)   

(Seminar in Vernacular Architecture II)  
261 613  ปัญหาพิเศษเก่ียวกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น     3*(2-2-5)   

(Special Issues Concerning Studies in Vernacular Architecture)  
 

2) วิทยานิพนธ์ 
261 620  วิทยานิพนธ์                     มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 

  (Thesis) 
 
แบบ 1.2  
1) วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 12 หน่วยกิต 
261 610   การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 3*(2-2-5) 

(Advanced Research in Architecture and Cultural Environment)  
261 611  สัมมนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 1      3*(2-2-5)   

(Seminar in Vernacular Architecture I)  
261 612  สัมมนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 2      3*(2-2-5)   

(Seminar in Vernacular Architecture II)  
261 613  ปัญหาพิเศษเก่ียวกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น     3*(2-2-5)   

(Special Issues Concerning Studies in Vernacular Architecture)  
 

2) วิทยานิพนธ์ 
261 621  วิทยานิพนธ์                     มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 

  (Thesis) 
 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S/U 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

แบบ 2.1  
1) วิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต 
261 410  วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์       3(2-2-5) 

(Research Methodology in Architecture)  
261 510  ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น    3(3-0-6) 

(Wisdom, Technology and Innovation in Vernacular Architecture)  
261 511  นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรม    3(3-0-6) 

(Cultural Ecology and Cultural Landscape) 
261 512  การปฏิบัติงานภาคสนาม 1      3(1-4-4) 

(Fieldwork I)  
261 513  การปฏิบัติงานภาคสนาม 2      3(1-4-4) 

(Fieldwork II) 
 
2) วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 12 หน่วยกิต 
261 610   การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 3*(2-2-5) 

(Advanced Research in Architecture and Cultural Environment)  
261 611  สัมมนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 1      3*(2-2-5)   

(Seminar in Vernacular Architecture I)  
261 612  สัมมนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 2      3*(2-2-5)   

(Seminar in Vernacular Architecture II)  
261 613  ปัญหาพิเศษเก่ียวกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น     3*(2-2-5)   

(Special Issues Concerning Studies in Vernacular Architecture)  
 
3) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
261 530  สังคม และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น      3(3-0-6)  

(Society and Economy of Local Communities) 
261 531  ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(2-2-5) 

(Vernacular Settlements and Architecture of Minority Ethnic  
Groups in Southeast Asia) 

261 532 ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไต   3(2-2-5) 
(Vernacular Settlements and Architecture of Tai-Dai Ethnic Group) 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S/U 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

261 533  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และการพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) 
(Conservation of Vernacular Architecture and Community  
Development)  

261 534  สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นชุมชนเมือง      3(2-2-5) 
(Urban Vernacular Architecture) 

261 535  สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นร่วมสมัย      3(2-2-5) 
(Contemporary Vernacular Architecture) 

261 536  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
(Geographic Information System for Cultural Environment  
Research)  

261 537  สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและการสรรค์สร้างสภาวะสบาย    3(3-0-6) 
(Vernacular architecture and Design for comfort) 

261 538  สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นศาสนสถาน       3(2-2-5)  
    (Vernacular Religious Architecture) 
 
4) วิทยานิพนธ์ 
261 622 วิทยานิพนธ์           มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

  (Thesis) 
 

แบบ 2.2  
1) วิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต 
261 410  วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์       3(2-2-5) 

(Research Methodology in Architecture)  
261 510  ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น    3(3-0-6) 

(Wisdom, Technology and Innovation in Vernacular Architecture)  
261 511  นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรม    3(3-0-6) 

(Cultural Ecology and Cultural Landscape) 
261 512  การปฏิบัติงานภาคสนาม 1      3(1-4-4) 

(Fieldwork I)  
261 513  การปฏิบัติงานภาคสนาม 2      3(1-4-4) 

(Fieldwork II) 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S/U 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

2) วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 12 หน่วยกิต 
261 610   การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 3*(2-2-5) 

(Advanced Research in Architecture and Cultural Environment)  
261 611  สัมมนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 1      3*(2-2-5)   

(Seminar in Vernacular Architecture I)  
261 612  สัมมนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 2      3*(2-2-5)   

(Seminar in Vernacular Architecture II)  
261 613  ปัญหาพิเศษเก่ียวกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น     3*(2-2-5)   

(Special Issues Concerning Studies in Vernacular Architecture)  
 

3) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
261 530  สังคม และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น      3(3-0-6)  

(Society and Economy of Local Communities) 
261 531  ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(2-2-5) 

(Vernacular Settlements and Architecture of Minority Ethnic  
Groups in Southeast Asia) 

261 532 ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไต   3(2-2-5) 
(Vernacular Settlements and Architecture of Tai-Dai Ethnic  
Group) 

261 533  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และการพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) 
(Conservation of Vernacular Architecture and Community  
Development)  

261 534  สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นชุมชนเมือง      3(2-2-5) 
(Urban Vernacular Architecture) 

261 535  สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นร่วมสมัย      3(2-2-5) 
(Contemporary Vernacular Architecture) 

261 536  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
(Geographic Information System for Cultural Environment 
Research) 

261 537  สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและการสรรค์สร้างสภาวะสบาย    3(3-0-6) 
(Vernacular architecture and Design for comfort) 

 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S/U 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

261 538  สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นศาสนสถาน       3(2-2-5)  
    (Vernacular Religious Architecture) 

 
 

4) วิทยานิพนธ์ 
261 623 วิทยานิพนธ์               มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต

(Thesis) 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S/U 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 610 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อม
ทางวัฒนธรรม 

3*(2-2-5)  

261 611 สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 1 3*(2-2-5) 
261 620 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 613 ปัญหาพิเศษเก่ียวกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 3*(2-2-5) 
261 620 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 612 สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 2 3*(2-2-5)  
261 620 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 620 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 620 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   6 
 รวมจ านวน 6  

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 620 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   6 
 รวมจ านวน 6  

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 620 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   6 
 รวมจ านวน 6  

 
แบบ 1.2  

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 610 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อม
ทางวัฒนธรรม 

3*(2-2-5) 

261 611 สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 1 3*(2-2-5) 
261 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    6 

 รวมจ านวน 6 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S/U 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 613 ปัญหาพิเศษเก่ียวกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 3*(2-2-5) 
261 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    6 

 รวมจ านวน 6  
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 612 สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 2 3*(2-2-5)  
261 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   6 

 รวมจ านวน 6  

  
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    6 
 รวมจ านวน 6  

     
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   12 
 รวมจ านวน 12  

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   12 
 รวมจ านวน 12  

 
 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S/U 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   12 
 รวมจ านวน 12  

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 621 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12 
 รวมจ านวน 12  

 
แบบ 2.1  

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
261 510 ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น   3(3-0-6) 
261 511 นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรม 3(3-0-6) 
261 512 การปฏิบัติงานภาคสนาม 1 3(1-4-4) 

 รวมจ านวน 12  
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 513 การปฏิบัติงานภาคสนาม 2 3(1-4-4) 
 วิชาเลือก 6  
 รวมจ านวน 9  

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S/U 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 610 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อม
ทางวัฒนธรรม 

3*(2-2-5) 

261 611 สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 1 3*(2-2-5) 
261 622 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    3  

 วิชาเลือก 3  
 รวมจ านวน 6  

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 613 ปัญหาพิเศษเก่ียวกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 3*(2-2-5) 
261 622 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    3  

 รวมจ านวน 3  

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 612 สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 2 3*(2-2-5)  
261 622 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    6  

 รวมจ านวน 6  
 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 622 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12 
 รวมจ านวน 12  

 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 622 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12 
 รวมจ านวน 12  

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S/U 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

แบบ 2.2  
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
261 510 ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน   3(3-0-6) 
261 511 นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรม 3(3-0-6) 
261 512 การปฏิบัติงานภาคสนาม 1 3(1-4-4) 

 รวมจ านวน 12  
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 513 การปฏิบัติงานภาคสนาม 2 3(1-4-4) 
 วิชาเลือก 6  
 รวมจ านวน 9  

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 610 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อม
ทางวัฒนธรรม 

3*(2-2-5) 

261 611 สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 1 3*(2-2-5)  
261 623 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    3  

 วิชาเลือก 3  
 รวมจ านวน 6  

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 613 ปัญหาพิเศษเก่ียวกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 3*(2-2-5)  
261 623 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   3  

 รวมจ านวน 3  

 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S/U 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 612 สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 2 3*(2-2-5) 
261 623 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    6 

 รวมจ านวน 6  

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 623 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12 
 รวมจ านวน 12  

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 623 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12 
 รวมจ านวน 12  

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 623 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12 
 รวมจ านวน 12  

 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
261 410  วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์      3(2-2-5) 

(Research Methodology in Architecture)  
ประเภทของงานวิจัย กรณีศึกษางานวิจัย และกระบวนการวิจัย เพ่ือน ามาประยุกต

ใชกับการศึกษาและวิจยัทางสถาปตัยกรรม 
Types of research, case studies, methods and procedures for 

application in undertaking architectural research work. 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

261 510  ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น   3(3-0-6)   
(Wisdom, Technology and Innovation in Vernacular Architecture)  

วิธีคิด ภูมิความรู้ที่สั่งสมจากการแก้ปัญหา รหัส การปฏิบัติการ วัสดุ โครงสร้าง การ
ก่อสร้าง เทคนิควิธีการเชิงช่าง การเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมที่ปรากฎในงานสถาปัตยกรรมพ้ืน
ถิ่นบนฐานความคิดเพ่ือการอยู่อาศัยอย่ างยั่ งยืน  รวมถึงการจัดการที่ เกี่ยวเนื่องกับ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและสภาพแวดล้อม 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Local technical wisdom and knowledge acquired through problem 

solving, coding and implementation; materials, structure and construction 
techniques; transformations and innovations in vernacular architecture based 
on the concept of sustainable living; management issues concerning 
vernacular architecture and environment. 

Field trips required. 
 

261 511  นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรม    3(3-0-6)  
(Cultural Ecology and Cultural Landscape) 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศท่ีส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตที่เฉพาะเจาะจงกับ
ระบบนิเวศ องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ  การก่อตัวของสถาปัตยกรรม ความหมายที่หลากหลายของภูมิทัศน์วัฒนธรรม การ
จ าแนกประเภท การวิเคราะห์คุณค่า แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน และมรดก
โลกทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Relationship between ecology, settlements, and way of life; cultural 

factors associated with the natural environment and development of 
architectural forms; various meanings of cultural landscape; identifying values, 
categorization, evaluation and management approaches for sustainability and 
world heritage of cultural landscape. 

Field trips required. 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

261 512  การปฏิบัติงานภาคสนาม 1      3(1-4-4)   
(Fieldwork I)  

ปฏิบัติการภาคสนามในชุมชน สภาพสังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ภายใน
ชุมชน การส ารวจรังวัดด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ และการใช้อุปกรณ์ส ารวจ การจัดท าแบบ
สถาปัตยกรรม  

มีการศึกษานอกสถานที ่
Practical training in community fieldwork; developing skills, familiarity 

and understanding of socio-cultural factors and interrelationship within the 
community; surveying exercises using different techniques and instruments for 
producing architectural drawings. 

Field trips required. 
 

261 513  การปฏิบัติงานภาคสนาม 2      3(1-4-4) 
(Fieldwork II) 

ปฏิบัติการภาคสนามในชุมชนต่างวัฒนธรรม การจัดท าผังบริเวณชุมชนที่สัมพันธ์กับ
ระบบนิเวศ สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นศาสนสถาน เทคนิคขั้นสูงในการเก็บข้อมูล การใช้อุปกรณ์
ส ารวจ รวมทั้งการเขียนแบบ และการแสดงแบบด้วยเทคนิควิธีขั้นสูง การท าคอมพิวเตอร์สาม
มิติ การจัดการฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ การเขียนรายงานภาคสนาม และการเขียนรายงาน
วิจัยเชิงลึกที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นกับระบบนิเวศวิทยา
วัฒนธรรม 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Practical fieldwork in communities of differing cultures; issues on site 

planning and site ecology; vernacular religious architecture; advanced 
techniques in data collecting and using survey instruments; drafting, advanced 
presentation and three-dimensional computer graphic techniques; data 
processing and analysis; writing detailed and in-depth report illustrating 
interrelationship between vernacular architecture and cultural ecology. 

Field trips required. 
 

261 530  สังคม และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น     3(3-0-6)  
(Society and Economy of Local Communities) 

ความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ และสังคมชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาค
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์สังคม ทั้งด้านการผลิต กลุ่มสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของ
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทีส่ะท้อนให้เห็นถึงพลวัต และการปรับตัวจนเป็นชุมชนท้องถิ่นบริบท
สังคมร่วมสมัย 

Socio-economic aspects of various local communities in relation to 
social history; issues concerning productivity, social groups, culture, way of life, 
and environment that reflect dynamism and adaptation of communities within 
the context of contemporary society. 

 
261 531  ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 

(Vernacular Settlements and Architecture of Minority Ethnic  
Groups in Southeast Asia) 

ปกรณัม คติความเชื่อโบราณ และจินตนาการที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งถิ่นฐาน และ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในชุมชนชายขอบ 
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในชุมชนพหุวัฒนธรรม ความจริงแท้กับความแปรเปลี่ยน การผสมผสาน
กับความย้อนแย้ง และการด ารงอยู่กับการผลิตซ้ าทางจารีตประเพณีในบริบททางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Mythology, ancient beliefs and notion-influenced formation of 

settlements and vernacular architecture; architecture of fringe communities; 
multicultural communities; reality and change; complexity and contradiction; 
continued existence and replication of architectural style in the cultural 
context of vernacular architecture in Southeast Asian ethnic communities. 

Field trips required. 
 

261 532  ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไต   3(2-2-5) 
(Vernacular Settlements and Architecture of Tai-Dai Ethnic Group) 

ไทศึกษาในมิติต่าง ๆ ที่ สืบทอดจากประวัติศาสตร์ การตั้ งถิ่นฐาน และ
สถาปัตยกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไตกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ การกระจาย
ตัว ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่มีจุดร่วม และแตกต่าง ที่ปรากฏในการตั้งถิ่นฐาน การ
จัดการสภาพแวดล้อม และสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น รวมทั้งบริบททางวัฒนธรรมด้านอ่ืนๆ 
ทั้งในประวัติศาสตร์ และในสังคมร่วมสมัย ที่ส่งผลต่อการเกิดรูปแบบเฉพาะถิ่นการ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม 

มีการศึกษานอกสถานที ่
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

Various dimensions of Tai studies through history; settlements and 
architecture of different Tai-Dai ethnic groups; dispersion of settlements; 
common and diverse architectural characteristics; architectural and 
environmental management and vernacular cultural contexts of both 
historical and contemporary societies that bring about local styles, 
changes, and developments in architecture. 

Field trips required. 
 

261 533  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และการพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) 
(Conservation of Vernacular Architecture and Community  
Development)  

ทฤษฎี และหลักการจัดการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น กฎบัตรนานาชาติ 
กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เทคนิคและวิธีการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมแบบ
ต่าง ๆ และแนวความคิดเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม บนพ้ืนฐานของ
การประยุกต์น าองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นมาใช้ ส ารวจ บันทึก
ข้อมูลในชุมชน ทดลองปฏิบัติการ น าเสนอผลงานและแนวความคิดสู่สาธารณะ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Theories and principles concerning management of vernacular 

architectural heritage; international conservation charters, related laws and 
regulations; various conservation methods and techniques; concept of 
participatory community development based on knowledge and 
understanding of vernacular architecture; field exercises in data collection, 
implementation workshop, and public presentations. 

Field trips required. 
 

261 534  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนเมือง      3(2-2-5) 
(Urban Vernacular Architecture) 

นิยามของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในบริบทเมืองภายในสังคมร่วมสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง องค์ความรู้ด้านวิธีคิด การสังเกตและถอดรหัส เทคนิควิธีการเชิง
ช่าง การประยุกต์ภูมิความรู้ที่สั่งสมจากการแก้ปัญหาจากความเป็นพ้ืนถิ่นในชนบทสู่ความ
เป็นชุมชนเมือง ทักษะการก่อสร้างและวัสดุ ความสัมพันธ์ของการอยู่อาศัยในระดับปัจเจก 
ครัวเรือน ชุมชน และเมือง การก่อรูปของการตั้งถิ่นฐาน และการใช้ชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับ
ทั้งกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Definitions of vernacular architecture in constantly changing context of 

contemporary urban society; ways of thinking, observing and decoding; 
technical know-how and application of experience accumulated through 
problem solving in a rural context to an urban situation; construction skill and 
use of materials; interrelationship of dwellings at individual, household, 
community and city levels; formation of settlements and livelihood of 
inhabitants with regards to physical, social, economic and political issues. 

Field trips required. 
 

261 535  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย      3(2-2-5)  
(Contemporary Vernacular Architecture) 

กระบวนการออกแบบ พัฒนาการ และแนวความคิดในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม
พ้ืนถิ่นร่วมสมัย 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Design process, developments and concepts in creating contemporary 

vernacular architecture.  
Field trips required. 

 
261 536  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

(Geographic Information System for Cultural Environment Research)  
ความหมาย หลักการ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

ลักษณะของขอมูลทางภูมิศาสตร โครงสรางระบบฐานขอมูล การน าเข้า และจัดเก็บขอมูลเชิง
พ้ืนที่ และขอมูลเชิงคุณลักษณะ การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ตามเงื่อนไข 
การจัดท าแผนที่ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมเขียนแบบ และโปรแกรมกราฟิกเพ่ือการจัดท า
แผนที่ การสัมผัสระยะไกล เพ่ือการแปลความหมาย และการวิจัยทางสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม 

Definitions and principles of Geographic Information System; framework 
for data analysis; characteristic of geographic data; database structure, data 
input, collecting and filing spatial data and attribute data; analyzing geographic 
information; mapping and using computer graphic programs to produce maps; 
use of remote sensing for making interpretations and conducting research on 
cultural environment.  
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

 
261 537  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและการสรรค์สร้างสภาวะสบาย    3(3-0-6) 

(Vernacular architecture and Design for comfort) 
ภูมิปัญญาในงานสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และการ

สรรค์สร้างสภาวะสบายบนฐานของการออกแบบที่สัมพันธ์กับวิธีทางธรรมชาติ 
Local wisdom of vernacular architecture in adapting itself with its 

environment and creating thermal comfort based on passive design strategies. 
 
261 538  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นศาสนสถาน       3(2-2-5)  

   (Vernacular Religious Architecture) 
ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการวางผังศาสนสถาน และ

สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นทางศาสนาที่สัมพันธ์กับระบบความเชื่อและแนวคิดทางศาสนา 
ปรัชญา สัญลักษณ์ทางศาสนา แนวคิดจักรวาลทัศนะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ 
และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่แสดงถึงโลกทัศน์ของผู้สร้างและผู้ใช้ประโยชน์ หน้าที่ใช้สอย 
และการจัดล าดับพ้ืนที่ คุณค่า และบทบาทหน้าที่ของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นทางศาสนาที่
มีต่อระบบสังคม ความเชื่อ และศาสนา และชุมชนท้องถิ่น 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Religion, beliefs, and cultures that influence layout planning and 

vernacular religious architectures related to myth and religious concepts, 
philosophy, religious symbols, concept and perception in cosmology, 
supernatural and environment factors reflecting worldviews of their 
builders and inhabitants; functions and spatial organization; values and 
roles of vernacular architecture on social systems, beliefs and religious 
systems and local community 

Field trips required. 
 

261 610   การวิจัยข้ันสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
(Advanced Research in Architecture and Cultural Environment)  
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

การจัดท าร่างโครงการวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล และการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ผล การเรียบเรียง และเขียนบทความทาง
วิชาการ เทคนิคการน าเสนอและการอภิปรายผลงานวิจัย การจัดท ารายงานเพ่ือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

Preparing research proposal; use of information technology for 
gathering, processing and analyzing data; writing reports and articles; 
techniques for presentation and discussion of findings and results; preparing 
papers and articles for publication in international journals.  

 
261 611  สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 1      3(2-2-5)   

(Seminar in Vernacular Architecture I)  
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

การค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอ และอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจ
ทางสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่เป็นองค์ความรู้ขั้นสูง หรือเป็นสถานภาพความรู้ใหม่ รวมทั้งการฝึก
ปฏิบัติในการทบทวนสารสนเทศ/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดทฤษฎี และแนวทางการ
วิจัย 

Inquiry using information technology; presentation and discussion of 
topics studied concerning new or advanced knowledge on vernacular 
architecture; developing ability in conducting literature reviews that may lead 
to formulating hypothesis and establishing direction for research work.  

 
261 612  สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 2      3(2-2-5)   

(Seminar in Vernacular Architecture II)  
เงือ่นไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

การค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอ และอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจ
ทางสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่เป็นองค์ความรู้ขั้นสูง หรือเป็นสถานภาพความรู้ใหม่ รวมทั้งการฝึก
ปฏิบัติในการทบทวนสารสนเทศ/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดทฤษฎี และแนวทางการ
วิจัย 

Inquiry using information technology; presentation and discussion of 
topics studied concerning new or advanced knowledge on vernacular 
architecture; developing ability in conducting literature reviews that may lead 
to formulating hypothesis and establishing direction for research work.  

 
261 613  ปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น    3(2-2-5)   

(Special Issues Concerning Studies in Vernacular Architecture)  
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

การสร้างโจทย์วิจัย การสร้างสมมติฐาน เพ่ือน าไปสู่การค้นคว้าเชิงลึกในระดับ
ปริญญาเอกตามประเด็นที่สนใจ การออกแบบการทดลอง/การค้นคว้า สรุปผล และเรียบเรียง
เขียนเป็นรายงาน บทความวิชาการ และบทความวิจัย 

Identifying and stating research problem; setting up hypothesis for 
carrying out in-depth investigation at doctoral level on matters of interest; 
designing research/ experiment; making deductions and conclusions; writing 
reports, papers and articles. 

 
261 620  วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 

(Thesis)           
 การศึกษารายบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และสภาพแวดล้อมทาง

วัฒนธรรม โดยเสนอในรูปแบบของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ และ
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ภายใตค้ าแนะน าของอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Individual research on a topic relating to vernacular architecture and 
cultural environment carried out systematically to produce new knowledge 
under supervision of a thesis supervisor. 

 
261 621  วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 

(Thesis)           
การวิจัยขั้นสูงเฉพาะบุคคลและหัวข้อเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม โดยเสนอในรูปแบบของการวิจัยอย่างเป็นระบบ และสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Individual research on an advanced and specific topic relating to 
vernacular architecture and cultural environment carried out systematically to 
produce new body of knowledge under supervision of a thesis supervisor. 

 
261 622  วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

(Thesis)           
การวิจัยขั้นสูงเฉพาะบุคคลและหัวข้อเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม โดยเสนอในรูปแบบของการวิจัยอย่างเป็นระบบ และสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

Individual research on an advanced and specific topic relating to 
vernacular architecture and cultural environment carried out systematically to 
produce new body of knowledge under supervision of a thesis supervisor. 

 
261 623  วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 

(Thesis)           
การวิจัยขั้นสูงเฉพาะบุคคลและหัวข้อเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม โดยเสนอในรูปแบบของการวิจัยอย่างเป็นระบบ และสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Individual research on an advanced and specific topic relating to 
vernacular architecture and cultural environment carried out systematically to 
produce new body of knowledge under supervision of a thesis supervisor. 

 
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ศ.ดร.วีระ อินพันทัง 
X-XXXX-XXXXX-XX-
X 

ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2524) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2518) 

6 6 

2 อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ 
X-XXXX-XXXXX-XX-
X 

Ph.D. (Architectural Heritage Management 
and Tourism) Silpakorn University, Thailand 
(2009) 
M.A. (Architectural Heritage Management and 
Tourism) Silpakorn University, Thailand (2004) 
อ.บ. (ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร(2545) 

12 12 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

3 ผศ.ดร.สุพิชชา  
โตวิวิชญ ์
X-XXXX-XXXXX-XX-
X 

Ph.D. (Planning Studies) University College 
London, UK (2011) 
M.A. (Humanitarian and Development 
Practice) Oxford Brookes University, UK (2005) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
สถ.บ.   (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2543) 

6 6 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ศ.ดร.วีระ อินพันทัง 
X-XXXX-XXXXX-XX-
X 

ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2524) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2518) 

6 6 

2 อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ 
X-XXXX-XXXXX-XX-
X 

Ph.D. (Architectural Heritage Management and 
Tourism) Silpakorn University, Thailand (2009) 
M.A. (Architectural Heritage Management and 
Tourism) Silpakorn University, Thailand (2004) 
อ.บ. (ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร(2545) 

12 12 

3 ผศ.ดร.สุพิชชา  
โตวิวิชญ ์
X-XXXX-XXXXX-XX-
X 

Ph.D. (Planning Studies) University College 
London, UK (2011) 
M.A. (Humanitarian and Development 
Practice) Oxford Brookes University, UK (2005) 

6 6 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
สถ.บ.   (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2543) 

4 รศ.ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล 
X-XXXX-XXXXX-XX-
X 

M. Arch. (Architecture) Texas A&M 
University, USA (1985) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2523) 

3 3 

5 อ.ดร.พิมลศิริ  
ประจงสาร 
X-XXXX-XXXXX-XX-
X 

Ph.D.  (Architecture) Environment and 
Structures Research Group University of 
Liverpool, UK (2014) 
M.SUST.DEV. (Sustainable Development) 
University of New South Wales, UK (2004) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2541) 

3 3 

 
3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

 

อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

สืบเนื่องจากการเรียนการสอนของหลักสูตรที่เน้นการวิจัยในพ้ืนที่เพ่ือบันทึกข้อมูลด้านต่างๆที่
เกี่ยวเนื่องกับมานุษยวิทยาสถาปัตยกรรม ดังนั้นหลักสูตรได้จัดให้มีรายวิชา 261 512 การปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 1 และ 261 513 การปฏิบัติงานภาคสนาม 2 เป็นวิชาบังคับในแผนการศึกษาแบบ 2.1 และ แบบ 
2.2 เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ภาคสนามเชิงลึก เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการท าวิจัยภาคสนามใน
วิทยานิพนธ์ต่อไป 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานภาคสนามเชิงมานุษยวิทยาสถาปัตยกรรม  
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางการท างาน 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และชุมชนได้ด ี
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(4)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานที่ต่าง ๆ ได ้

(5)   มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
(6)  มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล 
 

4.2 ช่วงเวลา 
261 512 การปฏิบัติงานภาคสนาม 1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
261 513 การปฏิบัติงานภาคสนาม 2 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

4.3 การจัดเวลา และตารางสอน 
ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 

261 512 การปฏิบัติงานภาคสนาม 1 
ฝึกปฏิบัติภาคสนามในพื้นที่กรณีศึกษา และการประชุมรายงานความก้าวหน้าของ
งาน 

135 
 
 

261 513 การปฏิบัติงานภาคสนาม 2 
ฝึกปฏิบัติภาคสนามในพื้นที่กรณีศึกษา และการประชุมรายงานความก้าวหน้าของ
งาน 

135 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นปัญหา หรือค าถามทางสถาปัตยกรรม พ้ืน

ถิ่น และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมในมุมที่นักศึกษาสนใจ สามารถตั้งประเด็นปัญหา สมมติฐาน และ
วางแผนการวิจัย เพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน หรือค าถามในการวิจัย จนสามารถอธิบายแนวคิด และกระบวนการ 
ต่าง ๆ อย่างมีระบบและหลักการ ตั้งแต่เริ่มต้นการท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และน าเสนอผลงานวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์เรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพได้ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าในในกระบวนการท าวิจัย โดยมีความสามารถในการตั้งประเด็นปัญหา
เพ่ือการวิจัย ตลอดจนสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ สามารถเขียนเรียบเรียงผลของการค้นคว้าวิจัยเป็น
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้อย่างเป็นระบบ และสามารถน าเสนองานค้นคว้าวิจัยในวิทยานิพนธ์ในการ
สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ได้ 

5.3 ช่วงเวลา             
แบบ 1.1  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 – ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
แบบ 1.2  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 – ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
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แบบ 2.1  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 – ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
แบบ 2.2  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต           
แบบ 1.1  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48  หน่วยกิต 
แบบ 1.2  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 72  หน่วยกิต 
แบบ 2.1  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36  หน่วยกิต 
แบบ 2.2  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48  หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
(1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
(2) มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
(4) มีตัวอย่างวิทยานิพนธ์ให้ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
(1)  อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาก าหนดหัวข้อและเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลความก้าวหน้า

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาของนักศึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

(2)  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเป็นผู้ประเมินผล 
(3)  นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระเป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 เรื่องการท าวิทยานิพนธ์ 
(หมวดที่ 6) และการวัดผลและประเมินผลการศึกษา (หมวดที่ 4) (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 ภาควิชาสถาปัตยกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีความร ูความเขาใจใน

สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นทั้งในเนื้อหาทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีจริยธรรม
ในการด าเนินชีวิต และการวิจัยที่ส่งเสริมการ อนุรักษ์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานศักยภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งมีทักษะด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น และสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตีความข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์ภาคสนามมาสู่การจัดการ
องค์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่กระบวนการสรางสรรค การสืบสาน 
และการพัฒนาความรู้ที่จะยังประโยชน์แก่สังคมอย่างสมดุล และยั่งยืน 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท าหน้าที่เป็น
พลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 

การน านักศึกษาลงศึกษาภาคสนามนอกห้องเรียน เพ่ือเสริม
ทักษะด้านการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทั้งในประเด็นด้าน
การเรียนรู้ การท างาน และการอยู่ร่วมกัน รวมไปถึงฝึกให้
เข้ าใจ  และยอมรับ ในความแตกต่ างหลากหลายทาง
วัฒนธรรมการปฏิบัติการภาคสนามในชุมชนท้องถิ่น 

การบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี 
และสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโจทย์วิจัย 
และประเด็นปัญหาในการศึกษา อันน าไปสู่การ
สร้างหลักการ ทฤษฎี หรือองค์ความรู้ใหม่ได้ 

เน้นการศึกษาทฤษฎี  และการวิเคราะห์ตีความ โดยใช้
กระบวนการสนทนากลุ่ม และการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ 
และมุมมองระหว่างกันของทั้งนักศึกษา และผู้สอน รวมทั้งฝึก
การท างานร่วมกัน การประชุมกลุ่ม เพ่ือแสวงหาข้อยุติของที่
ประชุม รวมไปถึงการเน้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็นในมุม
ที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่แวดล้อม 

มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนา
ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา
สังคม 

มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวม
ความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้สอนในชั้นเรียน และฝึกการจัดท า
สถานภาพทางการศึกษาของความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชา
ในเรื่องต่าง ๆ และเผยแพร่ความรู้ที่ ได้ระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน หรือให้ผู้สนใจภายนอก 

คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงการ ให้
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจ า 

มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการ
บริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 

เน้นการท างานภาคสนามร่วมกันเป็นหมู่คณะ เน้นการ 
วิเคราะห์และอภิปราย รวมทั้งมอบ โจทย์การวิจัย และ
รายงานต่าง ๆ ในลักษณะคณะท างาน เพ่ือส่งเสริมให้
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่คณะ 

มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสาร และ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในชุมชนร่วมวัฒนธรรม และ
ชุมชนต่างวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาให้เกิดความเคารพในสิทธิ 
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความคิดเห็นที่
แตกต่างกันได ้

มีความสามารถในการใช้ภาษา และการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารได้ดี 

ส่งเสริมให้มีการอ่านหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
และส่งเสริมให้ เข้าร่วมการอบรม ปฏิบัติการ และการ
ประชุมสัมมนาวิชาทั้งระดับชาติ และนานาชาติ รวมไปถึงการ
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักศึกษา
หรือบุคคลภายนอกที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
รับทราบข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย  

มีทักษะทางสุนทรียภาพ ความงาม และการ
สร้างสรรค ์

ส่งเสริมให้นักศึกษาท าความเข้าใจในประเด็นการประเมิน
คุณค่า การท าความเข้าใจความงามและสุนทรียภาพใน
หลากหลายมิติ และส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ
ความคิดเชิงวิพากษ์ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่ น 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้ก าหนดคุณสมบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต  
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และการวิจัย 
4) เคารพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กรและ

สังคม 
5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 

นอกจากนั้น การเรียนการสอนในหลักสูตรยังสอดแทรกให้เกิดการตั้งค าถาม และมีวิธีคิด
วิเคราะห์ ให้นักศึกษาสามารถปรับตัว และวางตัวที่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางจริยธรรมทางวิชาการ และ
วิชาชีพ 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการศึกษา และวิจัย รวมทั้งการใช้ชีวิต

ร่วมกับผู้อื่นทั้งในชั้นเรียน และในการปฏิบัติการภาคสนาม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างกิจกรรม
ที่พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดวุฒิภาวะในทุก ๆ ด้านด้วยตนเอง เคารพตนเอง และผู้อ่ืน จนเกิดเป็นระบบเกียรติยศท่ีไม่
ต้องใช้กลไกภายนอกในการประเมินผล หรือการให้คะแนน หากแต่เน้นกระบวนการคิดจนกระทั่งเป็นส านึกที่
อยู่ติดตัวของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาน าออกไปปฏิบัติเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้วได้ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งในการเรียน และกิจกรรม

ต่าง ๆ 
2) ประเมินจากผลลัพธ์ของงานที่ด าเนินการ 

 3) ประเมินจากกิจกรรมต่าง ๆ และกิจกรรมในลักษณะจิตอาสาที่เกิดจากความริเริ่มของ
นักศึกษา 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถนาการบูรณาการความรู้แขนงต่าง  ๆ ในลักษณะสห
วิทยาการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการก าหนดประเด็นหัวข้อในการศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธ์
ได้ ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้  

1) มีความรู้และความเข้าใจหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขา 
2) มีความรอบรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถบูรณาการความรู้หลาย

แขนงเข้าด้วยกัน จนสามารถใช้ความรู้ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา หรือการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถน าหลักการ ทฤษฎี และความรู้อ่ืน ๆ เข้ามาสร้างแนวทาง และแก้ไขปัญหาในการ

วิจัยได้อย่างเหมาะสม 
4) ติดตามความก้าวหน้าของสถานภาพความรู้ และองค์ความรู้ใหม่ในสาขา และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวเนื่องอย่างสม่ าเสมอ 
2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการปฏิบัติ และการ
บรรยายโดยนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรับเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นนักวิจัยที่มีคุณธรรม และจริยธรรม ใน
การท างานวิจัย และการด าเนินชีวิต  

2) การฝึกการท างานร่วมกัน การประชุมกลุ่ม เพ่ือแสวงหาข้อยุติของที่ประชุม รวมไปถึงการ
เน้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็นในมุมที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่แวดล้อม 

3) การศึกษาดูงาน และปฏิบัติการงานภาคสนามในรายวิชา และวิทยานิพนธ์ 
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4) ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม และการท างานเดี่ยว ผ่านรายงานการค้นคว้าที่มีทั้งรายงานเดี่ยว 
และรายงานกลุ่ม 

5) มีการจัดกิจกรรมทางด้านการสัมมนาและประชุมวิชาการต่างๆ ทางด้านสถาปัตยกรรมและ
องค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
1) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การสนทนา และอภิปรายกลุ่ม 
2) ประเมินผลจากรายงาน 
3) ประเมินผลจากการน าเสนองาน 

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องมีความสามารถในการศึกษา และการท างานวิจัย มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
ปัญหา และการท าวิจัยแบบสหวิทยาการ ภายใต้การบูรณาการองค์ความรู้แขนงต่าง ๆ ที่ศึกษาจากหลักสูตร 
ทั้งในเนื้อหาทางวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยสถาปตยกรรมพ้ืน
ถิ่น และสภาพแวดล้อม และมีการประยุกต์องค์ความรู้สู่การวิจัยได้ โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จาก
การสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

1) คิดอย่างมีระบบ และสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง และท าความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดย
บูรณาการความรู้ในหลาย ๆ ด้าน มีความสามารถในการวิคราะห์ และสังเคราะห์ตามประเด็นปัญหาได้อย่างดี 

2) สามารถคิด และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ประกอบด้วยจินตนาการบนพ้ืนฐาน
ขององค์ความรู้ ได้อย่างเหมาะสม 

3) มีทักษะในเรื่องการปฏิบัติงานภาคสนามในชุมชน 
4) สามารถบูรณาการความรู้และทักษะทางปัญญากับความรู้ด้านอื่น ๆ ได้ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การอภิปรายกลุ่ม 
2) การท ากรณีศึกษา 
3) การเรียนรู้จากการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
4) การฝึกปฏิบัติ 
5) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
6) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้สามารถท าได้ ดังนี้ 
1) ผลจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
2) การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
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3) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
4) การวิเคราะห์วิจารณ์ 
5) การสัมมนา 

 

2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

การเรียนการสอน และการวิจัยในสาขาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นมุ่งเน้นการถอดรหัสทาง
มานุษยวิทยาในแง่มุมต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ในสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม จึงมุ่งเน้นให้มี
การท างานภาคสนามในชุมชนร่วมวัฒนธรรม และชุมชนต่างวัฒนธรรม นักศึกษามีความสามารถในการท างาน
เป็นหมู่คณะ มีความเคารพในสิทธิ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความคิดเห็นที่แตกต่างกันบนพ้ืนฐาน
ของการใช้เหตุผลได้ โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) มีภาวะการเป็นผู้น า หรือผู้ตามที่ดี รู้จักการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน สามารถล าดับความส าคัญ 
และแก้ไขข้อขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล 

2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
3) มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และองค์กรได้อย่างถูกต้อง และมี

ประสิทธิภาพ 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ           
1) การเรียนการสอนนอกจากมีการบรรยายยังเน้นการท างานภาคสนามปฏิบัติงานภาคสนามใน

ชุมชนร่วมวัฒนธรรม และชุมชนต่างวัฒนธรรม  
2) ส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เน้นการวิเคราะห์และอภิปราย รวมทั้งมอบโจทย์การ

วิจัย และรายงานต่าง ๆ ในลักษณะคณะท างาน 
3) การฝึกปฏิบัติด้านการท างานเป็นคณะ เพื่อให้เกิดความเคารพในสิทธิ และความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม และความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนองานกลุ่มในชั้นเรียน และ

สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีกลยุทธ์ในการประเมินผลตามประเด็นต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
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5) มีภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการท างาน 
 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต่ า ดังนี้ 
1) มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ และน าเสนอผลงาน ทั้งการพูด การเขียน 

และการใช้สื่ออ่ืน ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
2) สามารถน าการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัยได้อย่าง

เหมาะสม 
3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม

และจ าเป็น 
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการศึกษา และในการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจ

ท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้
น าเสนอแนวคิดของการแก้ไขปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์
ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา 

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริงและน าเสนอการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม การเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการวิจัยด้าน
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

3) การจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารหลากหลายรูปแบบและวิธีการให้เหมาะสมกับผู้ฟังและผู้น าเสนอ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ 

การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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2.6 ด้านทักษะในด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในด้านศิลปะและการสร้างสรรค์    

มีความเข้าใจในสุนทรียภาพ และความงามในแง่มุมต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่ในสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม เป็นความที่กิดจากอรรถประโยชน์ใช้สอย มิได้เกิดขึ้น
จากการปรุงแต่งอย่างเกินความจ าเป็น การเรียนการสอนในสาขาวิชาจึงเน้นกระบวนการบันทึกข้อมูล และการ
สร้างสรรค์งานที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ  

1) มีความเข้าใจ และซาบซึ้งในสุนทรียศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม 

2) สามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางศิลปะแขนงต่าง ๆ มาใช้การศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการ
น าเสนองานในการศึกษาวิจัย 

3) มีมุมมอง และวิสัยทัศน์ที่น าศิลปะแขนงต่าง ๆ ในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะชนได้อย่าง
เหมาะสม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะในด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
1) เนื้อหาการเรียนการสอนเน้นให้เข้าใจปัจจัยในการก่อก าเนิดของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และ

สภาพแวดล้อม อันเป็นความงามแบบบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้สอย และปราศจากการปรุงแต่งจนเกินความ
จ าเป็น 

2) ให้นักศึกษามี โอกาสใช้ เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ในการเขียนแบบ และเก็บข้อมูล
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
ประเมินจากผลการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ผ่านผลงานการเขียนแบบ และฐานข้อมูล ผ่าน

ผลงานวิจัยที่สะท้อนองค์ความรู้ ความเข้าใจในสุนทรียภาพของท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต  
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและการวิจัย 
1.4 เคารพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสังคมภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กรและสังคม 
1.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขา 
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2.2 มีความรอบรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถบูรณาการความรู้หลายแขนงเข้า
ด้วยกัน จนสามารถใช้ความรู้ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาหรือการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 สามารถน าหลักการ ทฤษฎี และความรู้อ่ืน ๆ เข้ามาสร้างแนวทาง และแก้ไขปัญหาใน การวิจัยได้
อย่างเหมาะสม 

2.4 ติดตามความก้าวหน้าของสถานภาพความรู้ และองค์ความรู้ใหม่ในสาขาและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องอย่างสม่ าเสมอ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมีระบบ และสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง และท าความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยบูรณา

การความรู้ในหลาย ๆ ด้าน มีความสามารถในการวิคราะห์ และสังเคราะห์ตามประเด็นปัญหาได้อย่างดี 
3.2 สามารถคิด และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ประกอบด้วยจินตนาการบนพ้ืนฐานของ องค์

ความรู้ ได้อย่างเหมาะสม 
3.3 มีทักษะในเรื่องการปฏิบัติงานภาคสนามในชุมชน 
3.4 สามารถบูรณาการความรู้และทักษะทางปัญญากับความรู้ด้านอ่ืน ๆ ได ้

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีภาวะการเป็นผู้น า หรือผู้ตามที่ดี รู้จักการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน สามารถล าดับความส าคัญ และ

แก้ไขข้อขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
4.3 มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และองค์กรได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ และน าเสนอผลงาน ทั้งการพูด การเขียนและการ

ใช้สื่ออ่ืน ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
5.2 สามารถน าการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในการศึกษา และวิจัยได้อย่าง

เหมาะสม 
5.3 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ

จ าเป็น 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการศึกษา และในการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
 

6. ด้านทักษะในด้านศิลปะ และการสร้างสรรค์ 
6.1 มีความเข้าใจ และซาบซึ้งในสุนทรียศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และสภาพแวดล้อมทาง

วัฒนธรรม 
6.2 สามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางศิลปะแขนงต่าง ๆ มาใช้ในการศึกษา การค้นคว้าวิจัยและการ

น าเสนองานในการศึกษาวิจัย 
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6.3 มีมุมมอง และวิสัยทัศน์ที่น าศิลปะแขนงต่าง ๆ ในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะชนได้อย่าง 
เหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
ด้านศิลปะ
และการ

สร้างสรรค ์

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์                         

261 510  ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  

   
 

 

 

 
 
 

  







 
 
 

 






 






   






    
 

  


    

261 511 นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
 

 
 

    


  
 

    


           

261 512 การปฏิบัตงิานภาคสนาม 1 
 

 


  

 


 

 

  

 


  


   


  
 



 

  

      

261 513 การปฏิบัตงิานภาคสนาม 2  
 

 


  

 


 

 

  

 


  


   


  
 



 

  

      

261 530 สังคม และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
 

 
 

 
 

 
 

 


  


 

  

 
 

          

 
 

    

261 531 ถิ่นฐาน และสถาปตัยกรรมพื้นถิ่นชาติพันธ์ุใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

                  
 

     

261 532 ถิ่นฐาน และสถาปตัยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธ์ุ
ไท-ไต 

  

 

 

 




 




 




 
 

 
 

 
 

   



      
 

 

     

261 533 การอนุรักษ์สถาปตัยกรรมพื้นถิ่น และการพัฒนา
ชุมชน  

 
 









 
 

 









 









 









 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 









 
 
 

 








 

 

 
 









 
 

 



 
 

   

     

261 534 สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินชุมชนเมือง  
 

 
 

 
 

 


 

  

    

 


      


  
 

     
261 535 สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินร่วมสมัย   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
ด้านศิลปะ
และการ

สร้างสรรค ์

261 536 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพือ่การวิจัย
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 

 








 









 
 









 









   









 
 

 







 

 

 
 

  









  
 

 
 

 









 

 
 

 

 


    

261 537 สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินและการสรรค์สร้างสภาวะ
สบาย 

                       

261 538 สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินศาสนสถาน                        
261 610 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปตัยกรรมศาสตร์ และ

สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

 

261 611 สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

     
261 612 สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       
261 613 ปัญหาพิเศษเกีย่วกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้น

ถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

     

261 620 วิทยานิพนธ ์




 




 




 




 




 




 




 
 


 




 




 




 




 




 




  




 




 




 




 
 


 


   

261 621 วิทยานิพนธ ์




 




 




 




 




 




 




 
 


 




 




 




 




 




 




  




 




 




 




 
 


 


   

261 622 วิทยานิพนธ ์




 




 




 




 




 




 




 
 


 




 




 




 




 




 




  




 




 




 




 
 


 


   

261 623 วิทยานิพนธ ์
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง   
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

(1) การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีการเก็บ
ข้อสอบ และรายงานเพ่ือการตรวจสอบภายหลัง 

(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร สามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของ

การประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจจะท าด าเนินการได้
ดังนี้ 

(1) ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต  ประเมินจากมหาบัณฑิต แต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิต ในการประกอบ
อาชีพ 

(2) จากผู้ประกอบการหรือนายจ้าง โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในมหาบัณฑิต ที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ 

(3) ประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการที่ส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในด้านความรู้ 
ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของมหาบัณฑิต ที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นใน
สถานศึกษานั้น ๆ  

(4) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต  
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(5) การประเมินจากมหาบัณฑิต ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ 
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ ซึ่ง อาทิ งานวิชาการของนักศึกษาในระหว่างก าลังศึกษา 

และหรือมหาบัณฑิต ที่จบการศึกษาไปแล้ว โดยอาจได้รับการตอบรับเพ่ือให้น าเสนอผลงานหรือได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือการได้รับรางวัลจากผลงาน 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก 
ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา หลักสูตร

บทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการแนะน าทักษะการสอน การประเมินผล ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ 
1.3 สนับสนุนเงินทุนส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในสาขาท่ีตนช านาญ 

  
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
(2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้ทันสมัย 
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง 
(4) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการท าวิจัยเทคนิคการเรียนการสอนและการวิจัยชั้นเรียน 
(5) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

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

1. การก ากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรฯ มีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการเรียน
การสอนในหลักสูตร ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นผู้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจน
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้มีจ านวน คุณสมบัติ และภาระหน้าที่เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ซึ่งเป็นการก ากับให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการการด าเนินงานหลักสูตรวางแผนจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน และแต่งตั้งคณะท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร เพ่ือติดตาม รวบรวมข้อมูล และจัดท ารายงานการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
ส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. หรือระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาแบบอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย และ สกอ.รับรอง นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา โดยคณะกรรมการภายนอก เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ไม่เกินทุก 5 ปีการศึกษา ภายใต้
การก ากับดูแลของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย 
 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรฯ ก ากับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรฯ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยหลักสูตรฯ ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งครอบคลุมผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

นอกจากนี้แล้ว เพ่ือให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตตาม
สาขาวิชาชีพ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรจึงครอบคลุมผลการเรียนรู้ด้านที่ 6) ทักษะด้านศิลปะ
และการสร้างสรรค์ 



54 

 

มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว เป็นประจ าทุกปีการศึกษา
โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และแบบส ารวจความก้าวหน้าทางอาชีพการงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรไปแล้ว 1 ปีการศึกษา 

2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
การศึกษาในระดับปริญญาเอกจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ และวิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มีความ

น่าเชื่อถือ นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาต้องสามารถประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถใน
การใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน ามาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยหลั กสูตรฯ ก าหนด
เป้าหมายการผลิตผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และ
หลักสูตรฯ ได้กระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของ สกอ. ซึ่งกระบวนการกลั่นกรองเพ่ือขอรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ หรือการ
เผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะอ่ืน ถือเป็นกลไกการควบคุมคุณภาพของผลงานไปในตัว 

 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลักสูตรฯ ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกให้มีความโปร่งใส 
ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร และใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่น่าเชื่อถือ 
เพ่ือให้สามารถคัดเลือกผู้เข้าศึกษาที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรฯ ก าหนด 

หลักสูตรฯ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาและ
ประเมินความพร้อมของนักศึกษาและด าเนินการตามกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือข้อจ ากัดของ
นักศึกษาแรกเข้า ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.2 หมวดที่ 3) และหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะวิชาฯ จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือแนะน าแผนการศึกษา ชี้แจงกฎระเบียบและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี
การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเพ่ือให้ค าปรึกษาในการเลือกแผนการศึกษาและรายวิชาที่เหมาะสมกับพ้ืน
ความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาที่แตกต่างกัน  

ส าหรับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิไม่ตรงที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินการหลักสูตรฯ ก่อน 

ส่วนนักศึกษาที่ขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสอบ หรือสอบไม่ผ่านภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการ
ด าเนินการหลักสูตร มีการแนะน าและส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาท้ังการอ่าน การสรุป ท าความเข้าใจ
และการน าเสนอข้อมูลภาษาอังกฤษ นอกจากนี้  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอื่น หรือ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย 
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะการเพ่ิมพูนทักษะในการวิจัย ซึ่งมี

ความส าคัญส าหรับการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกลไกในการก ากับดูแลการให้ค าปรึกษาทางทั้งทางวิชาการและการวิจัย มี
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าชั้นปี และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อ
วิจัยของนักศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีการควบคุมจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

หลักสูตรฯ มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียน เช่น การฝึกปฏิบัติ สัมมนา
ร่วมกับอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จ าลอง และกิจกรรมนอกห้องเรียน
ผ่านประสบการณ์จริง 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีกลไกการรายงานผลที่เกิดกับนักศึกษา โดยรายงานอัตรารับนักศึกษา อัตราการคงอยู่ของ

นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ในที่ประชุมหลักสูตรทุกภาคการศึกษา และรายงานความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษา และความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ในการสัมมนาหลักสูตรซึ่งมีอาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าเข้าร่วม เป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือน า
ผลที่ได้มาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ตามแผนการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ 
 

4. อาจารย ์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

คณะวิชาฯ ภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ ร่วมกันวางแผนอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรและก าหนดภาระ
งานที่เหมาะสม เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีการ
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมีคุณสมบัติอ่ืน  ๆ ตรงตามความต้องการ
ของหลักสูตร มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการวางแผนและจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณ และ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ตลอดจนก ากับดูแลการด าเนินโครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งด้านการเรียนการ
สอน  ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  หลักสูตรฯ ติดตามและวางแผนด าเนินการให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มีการ
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ประชุมเพ่ือก าหนดเป้าหมายการผลิตผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ และการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยหลักสูตรฯ สนับสนุนให้อาจารย์มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เปิดสอนโดยการเข้าร่วมอบรมที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์รุ่น
ใหม่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีกลไกการจัดสรรทุนในระดับคณะวิชาฯ และภาควิชาฯ เพ่ือ
ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการประเมินจาก

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

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรฯ มีการก าหนดผู้สอนโดยที่ประชุมหลักสูตร ท าการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่มี

ความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในหัวข้อที่สอน และมีการพิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
วิชาชีพมาร่วมสอนเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิชาชีพและเพ่ิมพูนทักษะที่ตรงต่อความ
ต้องการของตลาดและสังคม 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และ
วิธีการจัดการเรียนการสอนของทุกรายวิชา ในที่ประชุมหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

หลักสูตรฯ มีกลไกในการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับหัวข้อวิจัยของนักศึกษา มีกลไกใน
การก ากับติดตามการท าวิทยานิพนธ์ และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยและส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงาน
ในระดับบัณฑิตศึกษา  

5.3 การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรฯ พิจารณาการจัดท า มคอ.3 ของทุกรายวิชา เพ่ือก ากับวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
ที่ก าหนดไว้ในแผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตาม มคอ.2  
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หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการน าวิธีการประเมินผู้เรียนไปใช้ในระดับรายวิชา จาก มคอ.5 และมีการ
ตรวจสอบวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่เปิดสอน และทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร จาก มคอ.7 และน าผลมาพิจารณาในที่ประชุมหลักสูตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
วิธีการประเมินผู้เรียนในปีการศึกษาถัดไป 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการประเมินผลวิทยานิพนธ์โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 และหลักสูตรฯ ประเมินมาตรฐานการด าเนินงานจากจ านวนตัวบ่งชี้
ที่บรรลุเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ใน
แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ภาควิชาฯ คณะวิชาฯ และมหาวิทยาลัย มีระบบกลไกการส ารวจความพร้อมและความเพียงพอของสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่ งอ านวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีส่วนร่วมผ่านการประชุมหลักสูตร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และเสนอรายการความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาผ่านภาควิชาฯ เพ่ือแจ้งให้
คณะวิชาฯ และ/หรือ มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น ตลอดจนการพัฒนาระบบทะเบียน สถิติการใช้งาน และการจัดการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะวิชาฯ และหลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถามกลางที่ส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้จัดท า เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพอเพียงและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 

    

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 

    

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

    

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

    

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

    

6) มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

    

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

    

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

    

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

    

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

    

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ     
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
 

 
 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 11 12 
 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา

จากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2560 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  9 ตัว 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสูตร 

     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา(ถ้ามี) 

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  
 

   

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
 

 
 

 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา

จากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2560 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  9 ตัว 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ผลงานที่ได้รับมอบหมายและ

การสอบ 
(2) ประเมินการสอนจากเอกสารการประเมินที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษา  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
(2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับปรุงต่อไป 
(3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือน ามาวางแผน

พัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 
  
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและบัณฑิต  
(1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(2) คณะกรรมการวางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
(3) ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาปัจจุบันและจากผู้ส าเร็จ

การศึกษาทุกรุ่น 
2.2  การประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก  

คณะกรรมการประเมินหลักสูตรคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูงทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 
ทั้งยังมีประสบการณ์ทางการบริหารขั้นสูงและเชิญเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรในภาพรวม 

2.3 การประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
(1) การประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรจากประสิทธิภาพของบัณฑิตโดยการส ารวจข้อมูลจากนายจ้า ง 

และ/หรือ ผู้บังคับบัญชา โดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
(2) การประเมินจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 

  

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ/หรือที่
มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 การปรับปรุงรายวิชา  
อาจารย์ผู้สอนน าผลจากเอกสารการประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษา และจากการสังเกต

พฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียนไปปรับปรุง 
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรทั้งหลักสูตรด าเนินการทบทวน ทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหลักสูตร มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูล จากการประเมินของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นั กศึกษา และ
บัณฑิต ผู้ใช้  บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 

(2) คณะกรรมการด าเนินการหลักสูตร จัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จ าเป็นใน
การปรับปรุ 

(3) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
(4) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
(5) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
. 
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ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
1.ชื่อ-นามสกุล 
 นายวีระ   อินพันทัง 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553) 
 สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524) 
 สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศิลปากร (2518) 
 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร , บุษกร เสรฐวรกิจ และวีระ อินพันทัง. (2558). “การสร้างสรรค์
เอกลักษณ์ สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ 1/6, พ้ืนฐานเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย = 
Fundamentals of Thai architectural identity”. กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.  311 หน้า. 

วีระ อินพันทัง, วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และอภินันท์ พงศ์เมธากุล. (2558). “การสร้างสรรค์
เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่  2/6 , การก่อรูปทางสถาปัตยกรรม = 
Architectural configuration”. กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 314 
หน้า. 
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สันติรักษ์ ประเสริฐสุข, วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และวีระ อินพันทัง. (2558). “การสร้างสรรค์
เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ 3/6, การจัดองค์ประกอบ รูปทรง และสัดส่วน
ทางสถาปัตยกรรม (Architectural composition, Form and scale/proportion)”. 
กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ. 315 หน้า. 

อภิรดี เกษมศุข, วีระ อินพันทัง และสุคตยุติ จารุนุช. (2557). “ศาลาอเนกประสงค์แบบถอด
ประกอบได”้. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 48 หน้า. 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

อดิศร ศรีเสาวนันท์ และวีระ อินพันทัง. (2559). “แนวความคิดเรื่องสถานที่ และ
ปรากฏการณ์วิทยากับการศึกษางานสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น” วารสารวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15, 1 (มกราคม-มิถุนายน 
2559): 1-20. (TCI กลุ่มท่ี 2). หน้าที่ 1-20. 

วีระ อินพันทัง. (2559). "สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างพ้ืนถิ่น: การด ารงและการเปลี่ยนแปลง" 
หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 30 
(มกราคม-ธันวาคม 2559): A127-A142. (TCI กลุ่มท่ี 2). หน้าที่ A127-A142. 

วีระ อินพันทัง, อภิรดี เกษมศุข และสุคตยุติ จารุนุช. (2559). ““เถรอดเพล” จากของ
เล่นเป็นศาลา" ใน หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และ
สภาพแวดล้อม, 30 (มกราคม-ธันวาคม 2559): C15-C29. (TCI กลุ่มที่ 2). 
หน้าที่ F15-F29. 

ณัฐพล แซ่ฮวง และวีระ อินพันทัง. (2558). “แลก รับ ปรับ เปลี่ยน: สถาปัตยกรรมพ้ืน
ถิ่นชุมชนไทลาวและชุมชนไทโคราช ณ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา” 
Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษ
ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 8, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558): 2877-
2892. (TCI กลุ่มท่ี 1). หน้าที่ 2877-2892. 

    

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์   

วีระ อินพันทัง. (2558). ห้องท างาน บ้านโพธิ์สามต้น [สถาปัตยกรรม]. นิทรรศการ “สถาปัตย์
ปริวรรต 2558: 60 ปี  สถาปัตย์  ศิลปากร” เนื่ องใน วันศิลป์  พี ระศรี . หอศิลปะ
สถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 15-30 
กันยายน 2558.  
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อภิ รดี  เกษมศุข , วีระ อิน พันทั ง และสุคตยุติ  จารุนุช . (2557). บ้านส าหรับผู้ ประสบภัย  
[สถาปัตยกรรม]. งานสถาปนิก 2557. อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ: วันที่ 29 เมษายน – 
4 พฤษภาคม 2557. 

 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

วีระ อินพันทัง. (2560). นานาสารพัน. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
96 หน้า. 

วีระ อินพันทัง, จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ, เจนยุทธ ล่อใจ, นันทพล จั่นเงิน, พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์, สุคตยุติ 
จารุนุช และอดิศร ศรีเสาวนันท์. (2559). ร่ายเส้นสัญจร. กรุงเทพฯ: เซ็นจูรี่ 21. 168 หน้า. 

วีระ อินพันทัง. (2557). แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย หน่วยที่ 2 พัฒนาการ
ทางศิลปะของไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 10-12. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  34  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมข้ันสูง 1 

 261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมข้ันสูง 2 
 261 421 วิทยานิพนธ์ 
 261 461 วิทยานิพนธ์ 
 261 510 ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
 261 511 นิเวศวิทยาวัฒนธรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 261 512 การปฏิบัติงานภาคสนาม 1 
 261 513 การปฏิบัติงานภาคสนาม 2 
 261 520 วิทยานิพนธ์ 
 261 522 วิทยานิพนธ์ 
 261 535 สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นร่วมสมัย 
 261 611 สัมมนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 1 
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 261 622 วิทยานิพนธ์ 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร. วีระ   อินพันทัง) 
วันที่ ……12...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2.ชื่อ-นามสกุล 
 นายเกรียงไกร   เกิดศิริ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism) Silpakorn University,  
  Thailand (2009) 
 M.A. (Architectural Heritage Management and Tourism) Silpakorn University, 
 Thailand (2004) 
 อ.บ. (ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 
 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

เกรียงไกร เกิดศิริ. (2559). “การศึกษาวิเคราะห์คุณค่า ศักยภาพ และแนวทางการเสนอ
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เพ่ิมเติม”. กรุงเทพฯ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุน
ทุนวิจัยโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) จ านวน 282 หน้า. 

เกรียงไกร เกิดศิริ, สกนธ ม่วงสุน, อิสรชัย บูรณะอรรจน์,และตะวัน วีระกุล. (2559). “การ
พัฒนาระบบการสื่อความหมายมรดกทางสถาปัตยกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
กรณีศึกษา วัดมหาธาตุอยุธยา”. กรุงเทพฯ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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ศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ). จ านวน 394 
หน้า. 

เกรียงไกร เกิดศิริ, อิสรชัย บูรณะอรรจน์ และบุณยกร วชิระเธียรชัย. (2559). “แนวทาง
การศึกษาซากมรดกทางสถาปัตยกรรมเพ่ือการออกแบบโครงการสื่อความหมาย
ทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา วัดมหาธาตุสุโขทัย และวัดมหาธาตุ
เชลียง”. กรุงเทพฯ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุน
วิจัยโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ). จ านวน 292 หน้า. 

เกรียงไกร เกิดศิริ, นันทวรรณ ม่วงใหญ่, อิสรชัย บูรณะอรรจน์. (2559). “สังวาลย์มรดกโลก
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพ้ืนทวีป: การศึกษาโลจิสติกส์การท่องเที่ยวและแนว
ทางการพัฒนาการเชื่อมโยงโดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง”. กรุงเทพฯ, คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ). จ านวน 559 หน้า. 

เกรียงไกร เกิดศิริ. (2557). “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการ
อยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นที่ภาคใต้”. กรุงเทพฯ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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19-20 ธันวาคม 2559 ณ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน: C89-C114. 

เกรียงไกร เกิดศิริ , ทิพวัลย์ ตั้งพูนทรัพย์ศิริ และภัทรพล เวทยสุภรณ์ . (2558). 
“สังวาลย์วัฒนธรรมมรดกพุทธศิลสถาปัตยกรรมแห่งคาบสมุทรภาคใต้ : 
ศักยภาพ ร่วมในการเสนอชื่อแบบรวมกลุ่มสู่เส้นทางมรดกโลก” ใน เอกสารสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2558 เรื่อง สถาปัตย์
กระบวนทัศน์ . ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 
กรกฎาคม 2558. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร: 23-44. 

เกรียงไกร เกิดศิริ, พรพจน์ สุขเกษม และวิชัย บุญวาศ. (2558). “การศึกษาจินตภาพ
และภูมิทัศน์เมือง เพ่ือก าหนดการติดตั้งป้ายสื่อความหมายการท่องเที่ยวย่าน
ประวัติศาสตร์สามแพร่ง.” ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติประจ าปี  พ .ศ . 2558 เรื่อง สถาปัตย์กระบวนทัศน์  คณ ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 กรกฎาคม 2558. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยศิลปากร: 81-96. 
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กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และเกรียงไกร เกิดศิริ . (2557).“มรดกภูมิทัศน์นคร
ประวัติศาสตร์ลพบุรี : ศักยภาพในการเสนอชื่อผนวกเป็นแหล่งมรดกโลกแบบ
รวมกลุ่ มกับนครประวัติ ศาสตร์อยุ ธยา.”  ใน  Proceedings ICOMOS 
Thailand International and National Conference 2014 “Historic 
Urban Landscapes and Heritage.  Examples, Approaches & 
Cultural Rights”  ( December 11th-13th 2014)  Bangkok, Thailand: 
329-340. 

ปัทม์  วงค์ประดิษฐ์ และเกรียงไกร เกิดศิริ . (2557). “พัฒนาการรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของตึกแถวการค้าในภูมิทัศน์ย่านประวัติศาสตร์ทับเที่ยง จังหวัด
ต รั ง . ”  ใ น  Proceedings ICOMOS Thailand International and 
National Conference 2014 “ Historic Urban Landscapes and 
Heritage. Examples, Approaches & Cultural Rights”  (December 
11th-13th 2014) Bangkok, Thailand: 357-374. 

พัชรียา ค าดี และเกรียงไกร เกิดศิริ. (2557).“ภูมิทัศน์ย่านประวัติศาสตร์เมืองพิมาย: 
กระบวนทัศน์ใหม่ในการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าควบคู่กับ
ม ร ด ก สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง พ้ื น ถิ่ น . ”  ใน  Proceedings ICOMOS Thailand 
International and National Conference 2014 “ Historic Urban 
Landscapes and Heritage.  Examples, Approaches & Cultural 
Rights” (December 11th-13th 2014) Bangkok, Thailand: 376-386. 

Isarachai Buranaut and Kreangkrai Kirdsiri. (2016). “Form and Structure of 
a Vernacular Cambodian Dwellin:  High Stilts House in Tonlesap 
Basin, Siemreap. ”  In Proceeding of 11th Singapore Graduate 
Forum on Southeast Asuan Stuidies, 12-14 July 2016, National 
University of Singapore. หน้าที่ 19-32. 

     
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์  

เกรียงไกร เกิดศิริ . (2557). เรือนพื้นถิ่น 4 ภาค [ภาพถ่าย]. งานแสดงผลงานนิทรรศการ
สร้างสรรค์ อันเนื่องมาจากการวิจัยระดับชาติ “การจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการ
อยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔ ภาค. ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (ความร่วมมือ
ระหว่างการเคหะแห่งชาติ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , คณะ
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สถาปั ตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ , คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา). วันที่ 21 สิงหาคม 2557  

 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
เกรียงไกร เกิดศิริ (2560). พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช มรดกพุทธศาสนสถาปัตยกรรม

ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งคาบสมุทรภาคใต้. กรุงเทพฯ, อุษาคเนย์. จ านวน 
161 หน้า. 

เกรียงไกร เกิดศิริ. (2558). "เรือนยกพ้ืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้." วัฒนธรรม 54, 1 (มกราคม-
มีนาคม): 98-103. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  8  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 261 461 วิทยานิพนธ์ 
 261 511 นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 261 512 การปฏิบัติงานภาคสนาม 1 
 261 513 การปฏิบัติงานภาคสนาม 2 
 261 520 วิทยานิพนธ์ 
 261 522 วิทยานิพนธ์ 
 261 531 ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 261 532 ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไต 
 261 533 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และการพัฒนาชุมชน 
 261 535 สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นร่วมสมัย 
 261 610 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
 261 611 สัมมนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 1 
 261 612 สัมมนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 2 
 261 620 วิทยานิพนธ์ 
 261 622 วิทยานิพนธ์ 

265 412 ARCHITECTURAL HERITAGE:LAW, PLANNING AND PROPERTY MARKET 



101 

 

มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

(อาจารย์ ดร. เกรียงไกร   เกิดศิริ) 
วันที่ ……12...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 

  



102 

 

มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

3.ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวสุพิชชา   โตววิิชญ์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Planning Studies) University College London, UK (2011) 
 M.A. (Humanitarian and Development Practice) Oxford Brookes University, UK (2005) 
 สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
 สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

สุพิชชา โตวิวิชญ์. (2558). “แผนพัฒนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่ถนนข้าวสารและตรอก
สาเก”. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัย
โดยส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์). จ านวน 229 หน้า. 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Supitcha Tovivich.  (2 5 6 0 ) .  " Participatory Place-Making through Action 
Planning in Klong Bangluang Community, Thailand."  วารสารหน้าจั่ว 
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ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, 32. (มกราคม-
ธันวาคม 2560): E29-E40. (TCI กลุ่มท่ี 2) หน้าที่ E29-E40. 

พรพรรณ สันธนาคร และสุพิชชา โตวิวิชญ์. (2559). "การพัฒนารูปแบบเรือนแถว
ค้าขายพ้ืนถิ่นจีนในจังหวัดอุบลราชธานี”  Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 9, 
1 (มกราคม-เมษายน 2559): 1730-1755. (TCI กลุ่มท่ี 1) หน้าที่ 1730-1755. 

ธนภรณ์ วัฒนสุข และสุพิชชา โตวิวิชญ์. (2558). “การเปลี่ยนแปลงของบ้านเรือนและ
ชุมชนอูรักลาโว้ย: กรณีศึกษาชุมชนแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต” ใน วารสารวิจัยสังคม (Journal of Social Research) 38, 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2558): 89-107. (TCI กลุ่มท่ี 2) หน้าที่ 89-107. 

   Proceedings 
อมฤต หมวดทอง, สุพิชชา โตวิวิชญ์ และอรศิริ ปาณินท์. (2559). “ภูมินาม การให้

ความหมายของพ้ืนที่ : กรณีศึกษา ชุมชนรอบหนองหาน กุมภวาปีจังหวัด
อุดรธานีเกี่ยวกับต านานผาแดงนางไอ่” ใน การประชุมวิชาการ สรรค์สาระ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ประจ าปี  2559 
(VernAC-BEF 2016). ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
หน้าที่ 169-177. 

สุพิชชา โตวิวิชญ์ . (2558). “การจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบมีส่วนร่วม: 
กรณีศึกษาชุมชนเก่า ย่านล าป า จังหวัดพัทลุง”ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2558 เรื่อง สถาปัตย์กระบวนทัศน์ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. หน้าที่ 3-22. 

ฐิติมา ค ายา และสุพิชชา โตวิวิชญ์. (2558). “การศึกษาอัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรม
เรือนแถวย่านประวัติศาสตร์ชุมชนนครชุม ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร” 
ใน การประชุมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 5 การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ทุนปัญญาสู่อาเซียน. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิ
รินธร. หน้าที่ 94-108. 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์   

Supitcha Tovivich and Cholthida Jettanathammachak. (2558). Baan Nawamin: 
Bangkok [สถาปัตยกรรม]. นิทรรศการสถาปัตย์-ปริวรรต 2558: 60 ปี สถาปัตย์ ศิลปากร. 
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เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 15-30 กันยายน 2558. 

 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

Supitcha Tovivich.  ( 2016) .  “ Reflection on Participatory Cultural Mapping and 
Designing a Learning Center for Baan Krut Neighborhood, Prachuap Khiri Khan 
Province, Thailand. ”  in Proceeding of the 8th International Seminar on 
Vernacular Settlement (ISVS-8) Conversations with the Sea: People, Places 
and Ideas of Maritime Vernacular Settlement. หน้าที่  60-75, Gowa-Makassar, 
Indonesia, 20-22 ตุลาคม 2559.  

Supitcha Tovivich.  (2016) .  “ Participatory Place-Making through Action Planning in 
Klong Bangluang Community, Thailand” , in Proceeding of Asia Future 
Conference. หน้าที่ 95-109, Kitakyushu, Japan, 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559. 

Supitcha Tovivich.  ( 2015) .  " Conserving Vernacular Architecture through Action 
Planning: Lessons from Klong Bangluang Development, Thailand"  Journal of 
the International Society for the study of Vernacular Settlements 4, 1 
(December 2015): หน้าที่ 60-73. 

Supitcha Tovivich.  ( 2014) .  “ Reflections on Action Planning in Conservation of 
Vernacular Architecture and Community Development”  in Proceeding of 
International Conference 7th International Seminar on Vernacular 
Settlements Reassessing Vernacular Architecture: Theories and Practices 
Traditions, Identities and Globalization: หน้ าที่  343-355, Istanbul, Turkey, 15-
17 ตุลาคม 2557 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  14  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 103 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 
 261 104 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 
 261 111 สถาปัตยกรรมชุมชน 
 261 204 การศึกษาข้ันต้นก่อนงานออกแบบ 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
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 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 วิทยานิพนธ์ 
 265 202 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสถาปัตยกรรม 2 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 261 411 วิทยานิพนธ์ 
 261 412 วิทยานิพนธ์ 
 261 461 วิทยานิพนธ์ 
 261 510 ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
 261 533 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และการพัฒนาชุมชน 
 261 535 สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นร่วมสมัย 
 261 611 สัมมนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 1 
 261 612 สัมมนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 2 
 261 620 วิทยานิพนธ์ 
 261 622 วิทยานิพนธ์ 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิชชา   โตววิิชญ์ ) 
วันที่ ……12...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
4.ชื่อ-นามสกุล 
 นายชินศักดิ์   ตัณฑิกุล 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 M. Arch. (Architecture) Texas A&M University, USA (1985) 
 สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศิลปากร (2523) 
 

สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ต้นข้าว ปาณินท์, ธนาคาร โมกขะสมิต และชินศักดิ์ ตัณฑิกุล. (2558). “Re-construc 
ting the Vernacular? The search for Contemporary Vernacular 
Houses in Central Thailand”  หน้ าจั่ ว  ว่าด้ วยสถาปั ตยกรรม  การ
ออกแบบ และสภาพแวดล้อม, 29 (มกราคม-ธันวาคม 2558): 281-290. (TCI 
กลุ่มท่ี 2) หน้าที่ 281-290. 

ศุภชัย ถนอมพันธ์ และชินศักดิ์ ตัณฑิกุล. (2557). “แบบแผนและความสัมพันธ์ของ
เรือนพ้ืนถิ่นระหว่างกลุ่มคนไทย-อีสานและไทย-โคราช พ้ืนที่กรณีศึกษา ต าบล
บ้านค่าย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การ
ออกแบบ และสภาพแวดล้อม, 28 (กันยายน 2556-สิงหาคม 2557): 237-
263. (TCI กลุ่มท่ี 2) หน้าที่ 237-262. 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล. (2559). กฎหมายในงานสถาปัตยกรรม ภาคที่ 1: ภาพรวม กลุ่มกฎหมายที่ใช้
เป็นหลัก และการอนุรักษ์. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
จ านวน 454 หน้า. 

ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล. (2559). กฎหมายในงานสถาปัตยกรรม ภาคที่ 2: กลุ่มของกฎหมายการควบคุม
พื้นที่บริเวณเฉพาะ อาคารตามประเภท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง . กรุงเทพฯ: คณะ
สถาปัตย-กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. จ านวน 478 หน้า. 

ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล. (2559). กฎหมายในงานสถาปัตยกรรม ภาคที่ 3: การค้นคว้า ข้อสังเกต การ
วิเคราะห์และสรุปรวมกฎหมายที่ส าคัญ. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.จ านวน 624 หน้า. 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  30  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 201 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 
 261 202 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 
 261 203 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 วิทยานิพนธ์ 
 261 212 กฎหมายในงานสถาปัตยกรรม 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 411 วิทยานิพนธ์ 
 261 412 วิทยานิพนธ์ 
 261 461 วิทยานิพนธ์ 
 261 511 นิเวศวิทยาวัฒนธรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 261 520 วิทยานิพนธ์ 
 261 533 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และการพัฒนาชุมชน 
 261 535 สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นร่วมสมัย 
 261 610 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
 261 611 สัมนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 1 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

 261 620 วิทยานิพนธ์ 
 261 621 วิทยานิพนธ์ 
 261 622 วิทยานิพนธ์ 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(รองศาสตราจารย์ชินศักดิ์   ตัณฑิกุล) 
วันที่ ……12...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

5.ชื่อ-นามสกุล 
 นางพิมลศิริ   ประจงสาร 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Architecture) Environment and Structures Research Group University of   
         Liverpool, UK (2014) 
 M.SUST.DEV. (Sustainable Development) University of New South Wales, UK (2004) 
 สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2541) 
 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

พิมลศิริ ประจงสาร. (2559). “รูปแบบการเปิดหน้าต่างเพ่ือลดการใช้พลังงานเพ่ือการปรับ
อากาศในอาคารสูงพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร”. กรุงเทพฯ, คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนันสนุนทุนวิจัยโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร). 150 หน้า. 

พิมลศิริ ประจงสาร และมาลินี ศรีสุวรรณ. (2557). “กลยุทธ์ในการระบายอากาศด้วยวิธี
ธรรมชาติ เพ่ือสร้างสภาวะสบายส าหรับอาคารสูงพักอาศัย”. กรุงเทพฯ , คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนันสนุนทุนวิจัยโดยคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร). 150 หน้า. 



110 

 

มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

พิมลศิริ ประจงสาร. (2559). “บทความปริทัศน์ วิธีการศึกษาการระบายอากาศด้วยวิธี
ธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมความสบาย” หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ 
และสภาพแวดล้อม, 30 (มกราคม-ธันวาคม 2559): F03-F20. (TCI กลุ่มที่ 2) 
หน้าที่ F3-F20. 

   Proceedings  
ฐาปนี แพงค า และพิมลศิริ ประจงสาร. (2560). “การปรับเปลี่ยนวัสดุอาคารและ

รูปแบบช่องเปิดเพ่ือเพ่ิมสภาวะสบาย กรณีศึกาบ้านเอ้ืออาทร จังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดสงขลา (Modification of Building Materials and Opening to 
Improve Thermal Comfort:  A Case of Baan Eur-Arthorn in Khon 
Kaen and Songkhla Provinces.)” ใน เอกสารสืบเนื่องจาก ประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4 th Building Technology 
Alliance Conference on Energy and Environment ครั้ งที่  4 ประจ าปี 
2560 , วั น ที่  1 4  กรกฎ าคม  2560  ณ  คณ ะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 325-336. 

ธีรภัทร ถนัดศิลปกุล และพิมลศิริ ประจงสาร. (2559). "การออกแบบผังห้องชุดพัก
อาศัยที่มีช่องเปิดด้านเดียวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การสร้างสภาวะสบายจากการ
ระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ" ใน การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้าน
พ ลั ง งาน  แ ล ะสิ่ งแ วด ล้ อ ม  ค รั้ งที่  3 (Building Technology Alliance 
Conference on Energy and Environment ( BTAC 2016) , วั น ที่  26 
มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น, 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 249-262. 

พิมลศิริ ประจงสาร และมาลินี ศรีสุวรรณ. (2558). “การเพ่ิมขอบเขตสภาวะสบาย
จากการเพ่ิมความเร็วลมในภูมิภาคเขตร้อนชื้น” ใน เอกสารสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” ประจ าปี พ.ศ.2558, วันที่ 
2 กรกฎาคม 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรุงเทพฯ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: 333-350. 

วดียา เนตรพระ และพิมลศิริ ประจงสาร. (2558). “อัตราส่วนพ้ืนที่ช่องเปิดต่อพ้ืนที่
ผนังเพ่ือเพ่ิมความสบายในอาคารกีฬา: กรณีศึกษาอาคารในร่ม ระดับสโมสร” 
ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์”
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

ประจ าปี พ.ศ. 2558, วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร: 249-266. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  18  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 101 การออกแบบเบื้องต้น 
 261 102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 
 261 105 สถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อม 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 
 261 421 วิทยานิพนธ์ 
 261 422 วิทยานิพนธ์ 
 261 424 การค้นคว้าอิสระ 
 261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคาร 
 261 440 การระบายอากาศด้วยวิธรธรรมชาติในการอกแบบอาคาร 
 261 613 ปัญหาพิเศษเก่ียวกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
 261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 1 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(อาจารย์ ดร. พิมลศิริ ประจงสาร) 
วันที่ ……12...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง 

และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
สรุปผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  

ฉบับปี พ.ศ. 2556 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง 
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

ที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษาตาม
แผนการรับนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาที่
รับเข้าศึกษาจริง 

จ านวนผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 

หลักสูตรใหม ่ 
พ.ศ. 2556 

2556 5 6 - 

2557 5 5 - 

2558 5 5 - 

2559 5 7 - 

2560 
(ภาคต้น) 

5 2 - 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

2560 
(ภาคปลาย) 

10 - - 

2561 10 - - 

2562 10 - - 

2563 10 - - 

2564 10 - - 
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สรุปผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  
ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2556 ซึ่ง

ปัจจุบันได้มีการใช้หลักสูตรมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation) ของการด าเนินงานหลักสูตรเพ่ือ
น าผลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1.1 ประเมินเนื้อหาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น  
1.2 ประเมินการใช้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น  
1.3 เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น  

 

2. ขอบเขตของการประเมิน  

ขอบเขตของการประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย โครงสร้าง
หลักสูตร และเนื้อหารายวิชา และ 2) การประเมินการใช้หลักสูตร ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ
ด าเนินงาน  

 

3. กรอบแนวคิดในการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

4. วิธีการประเมิน  

ปัจจัยน าเข้า 

• ผู้เรยีน 

• ผู้สอน 

กระบวนการ 

• การเรยีนการสอน 

• การวัดและประเมิน 

• การบริหารจัดการ 

• สิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน 

เนื้อหาหลักสูตร 

• โครงสร้างหลักสูตร 

• เนื้อหารายวิชา 

แนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร 
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การประเมินด าเนินการโดยการศึกษาเนื้อหาหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 19 คน และกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร       
4 คน และเพ่ือประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร และเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบประเมินหลักสูตรและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ
เชิงบรรยาย (descriptive statistics) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากเอกสารและการสัมภาษณ์ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
5. ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร 

การประเมินปัจจัยน าเข้าของหลักสูตรด้านผู้เรียน ซึ่งจากการการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินจ านวน 
19 คน พบว่า  

จากการประมวลผลพบว่าผู้ตอบสอบถามเป็นชาย ร้อยละ 68.40 และเป็นหญิงร้อยละ 31.60 โดยร้อยละ 
31.6 ศึกษาในแผนการศึกษา แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และร้อยละ 68.4 ศึกษาในแผนการศึกษาแบบ 
2.1 รายวิชา 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวม 60 หน่วยกิต 

จากการสอบถามพบว่า ผู้เรียนที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีเกรด
เฉลี่ยในระดับปริญญาตรีในระดับ 2.50-3.00 หรือร้อยละ 52.60 

ทั้งนี้ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาสถาปัตยกรรม ร้อยละ 73.70 และสาขาอ่ืนๆ ร้อยละ 26.30  
อาทิ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรการออกแบบตกแต่งภายใน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวรรณกรรม 
หลักสูตรภูมิศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการรับนักศึกษาของนักศึกษา คือ รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา 
หากว่าไม่มีพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมให้เรียนรายวิชาปรับพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมเพ่ิมเติม 

จากการสอบถามพบว่า ผู้เรียนที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรมีผลการเรียนในระดับปริญญาโทอยู่ในระดับที่ดี
มาก โดยร้อยละ 78.90 มีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาโทในระดับ 3.50-4.00 

ทั้งนี้ มีผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ร้อยละ 31.60 สาขาสถาปัตยกรรม 
ร้อยละ 36.8 และสาขาอ่ืนๆ ร้อยละ 31.6 อาทิ หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคหการ หลักสูตร
การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality 
Management ศิลปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบภายใน หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

ผู้เข้าศึกษา ร้อยละ 52.63 มีประสบการณ์ท างานมาแล้วมากกว่า 5 ปี ร้อยละ 21.05 มีประสบการณ์
ท างานระหว่าง 3-5 ปี ร้อยละ 21.05 มีประสบการณ์ที่งาน 1-3 ปี และร้อยละ 5.26 มีประสบการณ์ท างานน้อย
กว่า 1 ปี  
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6. ผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
6.1 เนื้อหาหลักสูตร  

ผลการประเมินพบว่าโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหลักสูตรมี
รายวิชาและเนื้อหารายวิชาที่ดีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนมีความ
เหมาะสมกับผู้ใช้หลักสูตร  
6.1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 การประเมินวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 4 คน เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้ง 3 ข้อ คือ 1.) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการเพ่ิมคุณภาพของการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัยมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และ
ปฏิบัติวิชาชีพที่ส่งเสริมพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมไทย   3.) เพ่ือเพ่ิมพูนผลการค้นคว้าวิจัยทางด้าน
สถาปัตยกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของวิชาชีพ และวิชาการทาง
สถาปัตยกรรม และการอนุรักษ์ และพัฒนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินและชุมชน มีผลการประเมินในระดับมาก
ที่สุด 
6.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

การประเมินโครงสร้างหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 4 คน ซึ่งมีการวาง
โครงสร้างหลักสูตร 4 รูปแบบ คือ โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต , โครงสร้าง
หลักสูตรแบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต, โครงสร้างรายวิชา 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 36 หน่วย
กิต รวม 60 หน่วยกิตหลักสูตรแบบ 2.1 , โครงสร้างหลักสูตรแบบ 2.2 รายวิชา 24 หน่วยกิต และ
วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต รวม 72 หน่วยกิต มีผลการประเมินความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
6.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

ผลการประเมินรายวิชาในหลักสูตรเป็นการประเมินเฉพาะรายวิชาที่ผู้ให้ข้อมูลมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ผลการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ เนื้อหารายวิชา และการ
เรียนการสอน โดยผู้ประเมิน คือ นักศึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีผลการประเมินในระดับ   
มากที่สุด  

 
6.2 การใช้หลักสูตร 

6.2.1 ประเมินการจัดการเรียนการสอน และการใช้หลักสูตร 
ส าหรับการประเมินการสอนและการใช้หลักสูตรนี้ ได้เป็นกลุ่มของการประเมินเป็น 4 ด้าน คือ 

“การจัดการเรียนการสอน” “การวัดและการประเมินผู้เรียน”  “การบริหารจัดการหลักสูตร” และ “สิ่ง
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สนับสนุนการเรียนรู้” ซึ่งประมวลออกเป็นข้อค าถามจ านน 17 ข้อ โดยผู้ประเมินที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม คือ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คือ 
1. การประเมินในประเด็นที่ว่าด้วย “วิธีการสอนของอาจารย์มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตร” 

ผลการประเมินจากผู้ที่เก่ียวข้องทั้งสามกลุ่มสอดคล้องกัน คือ “มากที่สุด” 
2. การประเมินในประเด็นที่ว่าด้วย “อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่

สอน” ผลการประเมินจากผู้ที่เก่ียวข้องทั้งสามกลุ่มสอดคล้องกันในระดับ “มากที่สุด”  
3. การประเมินในประเด็นที่ว่าด้วย “กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง” ผลการประเมินจากผู้ที่เก่ียวข้องทั้งสามกลุ่มสอดคล้องกันในระดับ “มากที่สุด” 
4. การประเมินในประเด็นที่ว่าด้วย “นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอต่อการศึกษาในหลักสูตร” ผลการ

ประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ อาจารย์ประเมินในระดับ “มากท่ีสุด” ทว่านักศึกษาและบัณฑิตประเมิน
ในระดับ “มาก” ซึ่งในประเด็นดังกล่าวอาจารย์จึงควรมีการประเมินผลก่อนเรียน หรือสอบถามความ
คาดหวังในประเด็นที่นักศึกษาต้องการการพัฒนาเพ่ือออกแบบการเรียนการสอนให้สมบูรณ์และ
สอดคล้องกับความต้องการนักศึกษามากข้ึน 

5. การประเมินในประเด็นที่ว่าด้วย “นักศึกษามีความทุ่มเทและค้นหาความรู้เพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอ” 
ผลการประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ อาจารย์ และบัณฑิต ในระดับ “มากที่สุด” ว่า ทว่านักศึกษา
ประเมินตนเองในระดับ “มาก”  

6. การประเมินในประเด็นที่ว่าด้วย “นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน” ผลการประเมินจากผู้ที่เก่ียวข้องทั้งสามกลุ่มสอดคล้องกันในระดับ “มากที่สุด” 

7. การประเมินในประเด็นที่ว่าด้วย “การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา” ผลการประเมินจากผู้ที่เก่ียวข้องทั้งสามกลุ่มสอดคล้องกันในระดับ “มากที่สุด” 
 

6.2.2 กระบวนการจัดการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ประเมิน 4 ประเด็น คือ 1. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ทีปรึกษา 2. การวัดและประเมินผู้เรียน 

3. การบริการจัดการของภาควิชา และ 4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผู้เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม คือ อาจารย์ และ
นักศึกษา ให้ผลการประเมินสอดคล้องกันว่าเป็น “มากที่สุด” ใน 2 ประเด็นคือ “การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ทีปรึกษา” และ “การวัดและประเมินผู้เรียน” ในขณะที่ประเด็นเรื่อง “การบริหารจัดการของ
ภาควิชา” อาจารย์ประเมินในระดับ “มากท่ีสุด” ทว่านักศึกษาประเมินในระดับ “มาก”  และการประเมิน
ในประเด็นที่ว่าด้วย “สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่” ผลการประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองกลุ่มสอดคล้องกัน
ในระดับ “มาก” 
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6.2.3 การบริหารจัดการหลักสูตร 
1. การประเมินในประเด็นที่ว่าด้วย “การจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม” ผล

การประเมินจากผู้ที่เก่ียวข้องทั้งสามกลุ่มสอดคล้องกันในระดับ “มากที่สุด” 
2. การประเมินในประเด็นที่ว่าด้วย “ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับ

นักศีกษา” ผลการประเมินจากผู้ที่เก่ียวข้องทั้งสามกลุ่มสอดคล้องกันในระดับ “มากที่สุด” 
3. การประเมินในประเด็นที่ว่าด้วย “มีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างอาจารย์และ

นักศึกษา” ผลการประเมินจากผู้ที่เก่ียวข้องทั้งสามกลุ่มสอดคล้องกันในระดับ “มาก” 
 

6.2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
1. การประเมินในประเด็นที่ว่าด้วย “ความทันสมัยของหนังสือและวารสารวิชาการ” ผลการ

ประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองกลุ่มสอดคล้องกันในระดับ “มาก” 
2. การประเมินในประเด็นที่ว่าด้วย “ความเพียงพอของหนังสือ/วารสารวิชาการ (ภาษาไทย)” ผล

การประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินในระดับ “ปานกลาง” ทว่า
นักศึกษาประเมินในระดับ “มาก” 

3. การประเมิน ในประเด็นที่ ว่ าด้ วย “ความเพียงพอของหนั งสือ/วารสารทางวิชาการ 
(ภาษาต่างประเทศ)” ผลการประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินใน
ระดับ “ปานกลาง” ทว่านักศึกษาประเมินในระดับ “มาก” 

4. การประเมินในประเด็นที่ว่าด้วย “สภาพแวดล้อมทางกายภาพของคณะส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้” คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินในระดับ “มาก” ทว่านักศึกษาประเมินในระดับ 
“ปานกลาง” 

ตารางสรุปผลการประเมินเนื้อหาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  
การประเมินเนื้อหา

หลักสูตร 
เนื้อหาหลักสูตร ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 4 แบบ ได้แก่ 
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  
แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต  
แบบ  2.1 รายวิช า 24  หน่ วยกิ ต  และ
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวม 60 หน่วยกิต  
แบบ  2.2  รายวิช า 24  หน่ วยกิ ต  และ
วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต รวม 72 หน่วยกิต 
  

โครงสร้างหลักสูตรทั้ง 4 แบบ มีความ
เหมาะสม โดยกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามีความ
คิดเห็นว่าแบบที่ 2.1 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด  
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การประเมินเนื้อหา
หลักสูตร 

เนื้อหาหลักสูตร ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

เนื้อหารายวิชา รายวิชาในหลักสูตร ได้แก่ 
261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  
261 510 ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
261 511 นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทัศน์

วัฒนธรรม  
261 512 การปฏิบัติงานภาคสนาม 1 
261 513 การปฏิบัติงานภาคสนาม 2 
261 530 สังคม และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
261 531 ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น

ชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
261 532 ถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น

กลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไต 
261 533 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

และการพัฒนาชุมชน  
261 534 สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นชุมชนเมือง 
261 535 สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นร่วมสมัย 
261 610 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม 

261 611 สัมมนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 1 
261 612 สัมมนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 2 
261 613 ปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการศึกษา

สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น   
261 620/261 621/261 622/261 623 

วิทยานิพนธ์  

1) เนื้อหารายวิชาและการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสม  
2) วิทยานิพนธ์มีความเหมาะสม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการดูแลให้ค าปรึกษาของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
3) พิจารณาการเปิดสอนรายวิชาที่นักศึกษามี
ความสนใจ 
4) จัดสรรแหล่งทุนและแหล่งค้นคว้าข้อมูล
เพ่ือการท าวิทยานิพนธ์เพ่ิมเติม 
5) จัด workshop เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท าวิทยานิพนธ์ และ
ฝึกอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์ 
 
 

ปัจจัยน าเข้า 1) ข้อมูลพื้นฐานผู้เรียน 
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์/นักวิชาการ ที่มี

ผู้เรียนและผู้สอนมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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การประเมินเนื้อหา
หลักสูตร 

เนื้อหาหลักสูตร ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

ประสบการณ์การท างานสูงกว่า 10 ปี โดยมี
ผลการเรียนก่อนเข้าศึกษาและผลการเรียนใน
ปัจจุบันอยู่ในระดับดี 
2) ข้อมูลพื้นฐานผู้สอน 
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ผู้สอน
และจากเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) พบว่า 
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาที่สอน 

กระบวนการ ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาและ
กลุ่มตัวอย่างอาจารย์ผู้สอน พบว่า 
1) การเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ การแสดงความคิดเห็นและการมี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนของผู้เรียน และ
การจัดกิจกรรมดูงานนอกสถานที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชาที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 
2) การวัดและประเมิน 
การวัดและประเมินผู้เรียนมีความเหมาะสม
มากทั้งด้านวิธีการวัด เกณฑ์ และการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง 
3) การบริหารจัดการ 
การจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีความ
เหมาะสมมากที่สุด 
4) สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของคณะและ
แหล่งบริการวิชาการยังมีความเหมาะสมน้อย
กว่าด้านอื่น ๆ 

1) กระบวนการด าเนินงานของหลักสูตรมี
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านผู้สอน
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน  
 
2) ควรปรับปรุงด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน ทั้งการเพ่ิมแหล่งข้อมูลทางด้านวิชาการ 
และสถานที่ส าหรับการท างานของนักศึกษา
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น 
3) จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์หรือสัมมนา
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน รวมทั้งการ
พัฒนาระบบช่องทางการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินหลักสูตรในครั้งต่อไป 
การประเมินหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการประเมินความก้าวหน้า โดยมีเป้าหมายเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร ซึ่งมีประโยชน์ส าหรับน าผลการประเมินมาใช้เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ส าหรับการประเมินหลักสูตรครั้งต่อไปสามารถท าการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่เก่ียวข้องได้ดังนี้ 

1. การประเมินหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับผลที่เกิดจากการด าเนินงานของหลักสูตร เช่น บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

2. การประเมินความต้องการจ าเป็น (needs assessment) ของหลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุ และ
ก าหนดแนวทางในแก้ไขปัญหา เพ่ือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีความสอดคล้อง

กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 โดยมีโครงสร้างของหลักสูตรเป็น 
4 แบบ ได้แก่ (1) แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต (2) แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต (3) แบบ 2.1 
รายวิชา 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวม 60 หน่วยกิต และ (4) แบบ 2.2 รายวิชา 24 หน่วยกิต 
และวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต รวม 72 หน่วยกิต  
1. การเปรียบเทียบโครงสร้าง 

การปรับปรุงหลักสูตร มีความเหมือน และความแตกต่างกับหลักสูตรเดิม  ดังนี้ 

หลักสตูร 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต 

ที่แตกต่าง เกณฑ์ สกอ. หลักสตูรเดิม หลักสตูรปรับปรุง 
แบบ 1.1      
     รายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหนว่ยกิต  12 12 - 
     วิทยานิพนธ ์(มีค่าเทยีบเท่า) ไม่น้อยกว่า 48 48 48 - 
     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 48 48 48 - 
แบบ 1.2      
     รายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหนว่ยกิต  12 12 - 
     วิทยานิพนธ ์(มีค่าเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 72 72 72 - 
     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 72 72 72 - 
แบบ 2.1     
     หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  12 12 - 
     หมวดวิชาบังคับ 

ไม่น้อยกว่า 12 
15 15 - 

     หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 9 - 
     วิทยานิพนธ ์(มีค่าเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 36 36 36 - 
     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
     ไม่น้อยกว่า 

48 60 60 - 

แบบ 2.2     
     หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  12 12 - 
     หมวดวิชาบังคับ 

ไม่น้อยกว่า 24 
15 15 - 

     หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 9 - 
     วิทยานิพนธ ์(มีค่าเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 48 48 48 - 
     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
     ไม่น้อยกว่า 

72 72 72 - 

2. การเปรียบเทียบรายวิชา 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

 (1) หมวดวิชาบังคับ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 410                               3(2-2-5)  
วิธีวิจยัทางสถาปตัยกรรมศาสตร์   
(Research Methodology in Architecture) 

261 410                               3(2-2-5)  
วิธีวิจัยทางสถาปตัยกรรมศาสตร์   

(Research Methodology in Architecture) 

คงเดิม 

261 510                               3(3-0-6)  
ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  
(Wisdom Technology and Innovation in 
Vernacular Architecture) 

261 510                               3(3-0-6)  
ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  

(Wisdom, Technology and Innovation in 
Vernacular Architecture) 

คงเดิม 

261 511                               3(3-0-6)  
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
(Cultural Ecology and Cultural 
Landscape) 

261 511                               3(3-0-6)  
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรม
(Cultural Ecology and Cultural 
Landscape) 

คงเดิม 

261 512                               3(1-4-4)  
การปฏิบัตงิานภาคสนาม 1 
(Fieldwork I) 

261 512                               3(1-4-4)  
การปฏิบัตงิานภาคสนาม 1 
(Fieldwork I) 

คงเดิม 

261 513                               3(1-4-4)  
การปฏิบัตงิานภาคสนาม 2 
(Fieldwork II) 

261 513                               3(1-4-4)  
การปฏิบัตงิานภาคสนาม 2 
(Fieldwork II) 

ปรับปรุง 
ตัดวิชาบังคับก่อน 

 
 (2) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 610                                3(2-2-5) 
การวิจัยขั้นสูงทางสถาปตัยกรรมศาสตร์ และ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม  
(Advanced Research in Architecture and 
Cultural Environment)  

261 610                                3(2-2-5) 
การวิจัยขั้นสูงทางสถาปตัยกรรมศาสตร์ และ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม  
(Advanced Research in Architecture and 
Cultural Environment) 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

261 611                               3(2-2-5)  
สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 1 
(Seminar in Vernacular Architecture I)   

261 611                               3(2-2-5)  
สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 1 
(Seminar in Vernacular Architecture I)   

คงเดิม 

261 612                               3(2-2-5)  
สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 2 
(Seminar in Vernacular Architecture II)   

261 612                               3(2-2-5)  
สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 2 
(Seminar in Vernacular Architecture II)   

คงเดิม 



130 

 

มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 613                               3(2-2-5)  
ปัญหาพิเศษเกีย่วกับการศึกษาสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น   
(Special Issues Concerning Studies in 
Vernacular Architecture)  

261 613                               3(2-2-5)  
ปัญหาพิเศษเกีย่วกับการศึกษาสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น   
(Special Issues Concerning Studies in 
Vernacular Architecture) 

คงเดิม 

 (3) หมวดวิทยานิพนธ์ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 620   
วิทยานิพนธ์       (48 หน่วยกิต) 
(Thesis) 

261 620   
วิทยานิพนธ์       (48 หน่วยกิต) 
(Thesis) 

คงเดิม 

261 621   
วิทยานิพนธ์       (72 หน่วยกิต) 
(Thesis) 

261 621   
วิทยานิพนธ์       (72 หน่วยกิต) 
(Thesis) 

คงเดิม 

261 622   
วิทยานิพนธ์       (36 หน่วยกิต) 
(Thesis) 

261 622   
วิทยานิพนธ์       (36 หน่วยกิต) 
(Thesis) 

คงเดิม 

261 623   
วิทยานิพนธ์       (48 หน่วยกิต) 
(Thesis) 

261 623   
วิทยานิพนธ์       (48 หน่วยกิต) 
(Thesis) 

คงเดิม 

  
(4) หมวดวิชาเลือก 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 530                               3(3-0-6)  
สังคม และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
(Society and Economy of Local 
Communities) 

261 530                               3(3-0-6)  
สังคม และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
(Society and Economy of Local 
Communities) 

คงเดิม 

261 531                               3(2-2-5)  
ถิ่นฐาน และสถาปตัยกรรมพื้นถิ่นชาติพันธ์ุใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
(Vernacular Settlements and 
Architecture of Minority Ethnic Groups 
in Southeast Asia) 

261 531                               3(2-2-5)  
ถิ่นฐาน และสถาปตัยกรรมพื้นถิ่นชาติพันธ์ุใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
(Vernacular Settlements and 
Architecture of Minority Ethnic Groups 
in Southeast Asia) 

คงเดิม 

261 532                               3(2-2-5)  
ถิ่นฐาน และสถาปตัยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธ์ุ

261 532                               3(2-2-5)  
ถิ่นฐาน และสถาปตัยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธ์ุ

คงเดิม 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ไท-ไต 
(Vernacular Settlements and 
Architecture of Tai-Dai Ethnic Group) 

ไท-ไต 
(Vernacular Settlements and 
Architecture of Tai-Dai Ethnic Group) 

261 533                               3(2-2-5)  
การอนุรักษ์สถาปตัยกรรมพื้นถิ่น และการ
พัฒนาชุมชน  
(Conservation of Vernacular 
Architecture and Community 
Development)  

261 533                               3(2-2-5)  
การอนุรักษ์สถาปตัยกรรมพื้นถิ่น และการ
พัฒนาชุมชน  
(Conservation of Vernacular 
Architecture and Community 
Development)  

คงเดิม 

261 534                               3(2-2-5)  
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินชุมชนเมือง 
(Urban Vernacular Architecture) 

261 534                               3(2-2-5)  
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินชุมชนเมือง 
(Urban Vernacular Architecture) 

คงเดิม 

261 535                               3(2-2-5)  
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินร่วมสมัย 
(Contemporary Vernacular Architecture) 

261 535                               3(2-2-5)  
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินร่วมสมัย 
(Contemporary Vernacular Architecture) 

คงเดิม 

261 536                               3(2-2-5)  
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพือ่การวิจัย
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
(Geographic Information System for 
Cultural Environment Research) 

261 536                               3(2-2-5)  
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพือ่การวิจัย
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
(Geographic Information System for 
Cultural Environment Research) 

คงเดิม 

   261 537                               3(3-0-6) 
  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและการสรรค์สร้างสภาวะ   
  สบาย 
  (Vernacular architecture and Design for  
  comfort) 

วิชาใหม่ 

   261 538                               3(2-2-5)  
  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นศาสนสถาน 
  (Vernacular Religious Architecture) 

วิชาใหม่ 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

3.  การเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
 (1) หมวดวิชาบังคับ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 410                               3(2-2-5)  
วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   
(Research Methodology in Architecture) 

ศึกษาประเภทของงานวิจัย กรณีศกึษา
งานวิจัย และกระบวนการวจิัย เพื่อน ามาประยุกต
ใชกับการศึกษาและวิจัยทางสถาปตัยกรรม 

Types of research, case studies, 
methods and procedures for application 
in undertaking architectural research work. 

261 410                               3(2-2-5)  
วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   
(Research Methodology in Architecture) 

ศึกษาประเภทของงานวิจัย กรณี ศึกษา
งานวิจัย และกระบวนการวิจัย เพื่อน ามาประยุกต
ใชกับการศึกษาและวิจัยทางสถาปัตยกรรม 

Types of research, case studies, 
methods and procedures for application 
in undertaking architectural research work. 

คงเดิม 

261 510                               3(3-0-6)  
ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  
(Wisdom Technology and Innovation in 
Vernacular Architecture) 

วิธีคิด ภูมิความรู้ที่สั่งสมจากการแก้ปัญหา 
รหัส การปฏิบัติการ วัสดุ โครงสร้าง การก่อสร้าง 
เทคนิควิธีการเชิงช่าง การเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม
ที่ปรากฎในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นบนฐาน
ความคิดเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน รวมถึงการ
จัดการที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและ
สภาพแวดล้อม 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Local technical wisdom and 

knowledge acquired through problem 
solving, coding and implementation; 
materials, structure and construction 
techniques; transformations and 
innovations in vernacular architecture 
based on the concept of sustainable 
living; management issues concerning 
vernacular architecture and environment. 

Involves study visits. 

261 510                               3(3-0-6)  
ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน  
(Wisdom, Technology and Innovation in 
Vernacular Architecture) 

วิธีคิด ภูมิความรู้ที่สั่งสมจากการแก้ปัญหา 
รหัส การปฏิบัติการ วัสดุ โครงสร้าง การก่อสร้าง 
เทคนิควิธีการเชิงช่าง การเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม
ที่ปรากฎในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นบนฐาน
ความคิดเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน รวมถึงการ
จัดการที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและ
สภาพแวดล้อม 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Local technical wisdom and 

knowledge acquired through problem 
solving, coding and implementation; 
materials, structure and construction 
techniques; transformations and 
innovations in vernacular architecture 
based on the concept of sustainable 
living; management issues concerning 
vernacular architecture and environment. 

Field trips required. 

คงเดิม 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 511                               3(3-0-6)  
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
(Cultural Ecology and Cultural Landscape) 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศที่ส่งผลต่อ
การตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตที่เฉพาะเจาะจงกับระบบ
นิเวศ องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ การก่อ
ตัวของสถาปัตยกรรม ความหมายที่หลากหลาย
ของภูมิทัศน์วัฒนธรรม การจ าแนกประเภท การ
วิเคราะห์คุณค่า แนวทางการบริหารจัดการเพื่อ
ความยั่ งยื น  และมรดกโลกทาง  ภู มิ ทั ศน์
วัฒนธรรม 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Relationship between ecology, 

settlements, and way of life; cultural 
factors associated with the natural 
environment and development of 
architectural forms; various meanings of 
cultural landscape; identifying values, 
categorization, evaluation and 
management approaches for sustainability 
and world heritage recognition. 

Involves field trips. 

261 511                               3(3-0-6)  
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
(Cultural Ecology and Cultural Landscape) 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศที่ส่งผลต่อ
การตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตที่เฉพาะเจาะจงกับระบบ
นิเวศ องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  การก่อ
ตัวของสถาปัตยกรรม ความหมายที่หลากหลาย
ของภูมิทัศน์วัฒนธรรม การจ าแนกประเภท การ
วิเคราะห์คุณค่า แนวทางการบริหารจัดการเพื่อ
ความยั่งยืน และมรดกโลกทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Relationship between ecology, 

settlements, and way of life; cultural 
factors associated with the natural 
environment and development of 
architectural forms; various meanings of 
cultural landscape; identifying values, 
categorization, evaluation and 
management approaches for sustainability 
and world heritage of cultural landscape. 

Field trips required. 

คงเดิม 

261 512                               3(1-4-4)  
การปฏิบัติงานภาคสนาม 1 
(Fieldwork I) 

ฝึกปฏิบัติการภาคสนามในชุมชน เพื่ อ
พัฒนาทักษะ ความค ุนเคย และความเขาใจสภาพ
สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ภายในชุมชน 
ฝึกการส ารวจรังวัดด้วยเทคนิควิธีต่างๆ และการ
ใช้ อุ ป ก รณ์ ส า ร วจ  เพื่ อ น า ม าจั ด ท าแ บ บ
สถาปัตยกรรม การวางแผนการท างานแบบกลุ่ม 
และเดี่ ยว การวิ เคราะห์ ถึ งอิทธิพล ในสร้าง
ส ถ าปั ต ย ก ร รม ที่ อ ยู่ อ า ศั ย  ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต คติความเช่ือ วัฒนธรรม

261 512                               3(1-4-4)  
การปฏิบัติงานภาคสนาม 1 
(Fieldwork I) 

ปฏิบัติการภาคสนามในชุมชน สภาพสังคม 
วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ภายในชุมชน การ
ส ารวจรังวัดด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ และการใช้
อุปกรณ์ส ารวจ การจัดท าแบบสถาปัตยกรรม  

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Practical training in community 

fieldwork; developing skills, familiarity and 
understanding of socio-cultural factors 
and interrelationship within the 

คงเดิม 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเขียนรายงาน
ภาคสนาม 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Practical training in community 

fieldwork; developing skills, familiarity and 
understanding of socio-cultural factors 
and interrelationship within the 
community; surveying exercises using 
different techniques and instruments for 
producing architectural drawings; 
preparing plans for team and individual 
work; analyzing factors influencing 
construction of dwellings with regards to 
the environment, culture, way of life, 
religion, beliefs, and local wisdom; writing 
report on fieldwork undertaking. 

Involves field trips. 

community; surveying exercises using 
different techniques and instruments for 
producing architectural drawings. 

Field trips required. 

261 513                               3(1-4-4)  
การปฏิบัติงานภาคสนาม 2 
(Fieldwork II) 
วิชาบังคับก่อน  261 512 การปฏิบัตงิาน
ภาคสนาม 1  

ฝึ กป ฏิ บั ติ ก ารภ าคสน าม ใน ชุม ชน ต่ า ง
วัฒนธรรม การจัดท าผังบริเวณชุมชนที่สัมพันธ์กับ
ระบบนิเวศ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นศาสนสถาน 
เทคนิคขั้นสูงในการเก็บข้อมูล การใช้อุปกรณ์
ส ารวจ รวมทั้งการเขียนแบบ และการแสดงแบบ
ด้วยเทคนิควิธีขั้นสูง การท าคอมพิวเตอร์สามมิติ 
การจัดการฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ การเขียน
รายงานภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัยเชิง
ลึ ก ที่ ส ะ ท้ อ น ให้ เห็ น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง
สถาปั ตยกรรมพื้ นถิ่ นกับระบบนิ เวศวิทยา
วัฒนธรรม 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Practical fieldwork in communities of 

261 513                               3(1-4-4)  
การปฏิบัติงานภาคสนาม 2 
(Fieldwork II) 

ปฏิบัติการภาคสนามในชุมชนต่างวัฒนธรรม 
การจัดท าผังบริเวณชุมชนท่ีสัมพันธ์กับระบบนิเวศ 
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นศาสนสถาน เทคนิคขั้นสูงใน
การเก็บข้อมูล การใช้อุปกรณ์ส ารวจ รวมทั้งการ
เขียนแบบ และการแสดงแบบด้วยเทคนิควิธีข้ันสูง 
การท าคอมพิวเตอร์สามมิติ การจัดการฐานข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์ การเขียนรายงานภาคสนาม และ
การเขียนรายงานวิจัยเชิงลึกที่สะท้อนให้ เห็น
ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกับระบบ
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Practical fieldwork in communities of 

differing cultures; issues on site planning 
and site ecology; vernacular religious 
architecture; advanced techniques in data 

ปรับปรุง 
ตัดวิชาบังคับก่อน 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
differing cultures; issues on site planning 
and site ecology; vernacular religious 
architecture; advanced techniques in data 
collecting and using surveying 
instruments; drafting, advanced 
presentation and three-dimensional 
computer graphic techniques; data 
processing and analysis; writing up 
detailed and in-depth report illustrating 
interrelationship between vernacular 
architecture and cultural ecology. 

Involves field trips. 

collecting and using survey instruments; 
drafting, advanced presentation and three-
dimensional computer graphic techniques; 
data processing and analysis; writing 
detailed and in-depth report illustrating 
interrelationship between vernacular 
architecture and cultural ecology. 

Field trips required. 

 
 (2) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 610                                3(2-2-5) 
การวิจัยขั้นสูงทางสถาปตัยกรรมศาสตร์ และ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม  
(Advanced Research in Architecture and 
Cultural Environment)  

การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และสภาพแวดล้อม การจัดท าร่างโครงการวิจัย 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล และการสืบค้นข้อมูล การ
วิเคราะห์ผล การเรียบเรียง และเขียนบทความ
ทางวิชาการ เทคนิคการน าเสนอและการอภิปราย
ผลงานวิจัย การจัดท ารายงานเพื่อการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ 

Preparing research proposal; use of 
information technology for gathering, 
processing and analyzing data; writing 
reports and articles; techniques for 
presentation and discussion of findings 
and results; preparing papers and articles 

261 610                                3(2-2-5) 
การวิจัยขั้นสูงทางสถาปตัยกรรมศาสตร์ และ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม  
(Advanced Research in Architecture and 
Cultural Environment)  

การจัดท าร่างโครงการวิจัย การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
และการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ผล การเรียบ
เรียง และเขียนบทความทางวิชาการ เทคนิคการ
น าเสนอและการอภิปรายผลงานวิจัย การจัดท า
รายงานเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

Preparing research proposal; use of 
information technology for gathering, 
processing and analyzing data; writing 
reports and articles; techniques for 
presentation and discussion of findings 
and results; preparing papers and articles 
for publication in international journals. 

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
for publication in international journals. 
261 611                               3(2-2-5)  
สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 1 
(Seminar in Vernacular Architecture I)  

การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การ
น าเสนอ และอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทาง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เป็นองค์ความรู้ขั้นสูง หรือ
เป็นสถานภาพความรู้ใหม่ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติใน
การทบทวนสารสนเทศ/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก าหนดทฤษฎี และแนวทางการวิจัย 

Inquiry using information technology; 
presentation and discussion of topics 
studied concerning new, interesting or 
advanced knowledge on vernacular 
architecture; developing ability in doing 
literature reviews that may lead to 
formulating hypothesis and establishing 
direction for research work. 

261 611                               3(2-2-5)  
สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 1 
(Seminar in Vernacular Architecture I)  

การค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
น าเสนอ และอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทาง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เป็นองค์ความรู้ขั้นสูง หรือ
เป็นสถานภาพความรู้ใหม่ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติใน
การทบทวนสารสนเทศ/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก าหนดทฤษฎี และแนวทางการวิจัย 

Inquiry using information technology; 
presentation and discussion of topics 
studied concerning new or advanced 
knowledge on vernacular architecture; 
developing ability in conducting literature 
reviews that may lead to formulating 
hypothesis and establishing direction for 
research work. 

คงเดิม 

261 612                               3(2-2-5)  
สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 2 
(Seminar in Vernacular Architecture II)  
วิชาบังคับก่อน  261 611 สัมมนา
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 1 

การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การ
น าเสนอ และอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทาง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เป็นองค์ความรู้ขั้นสูง หรือ
เป็นสถานภาพความรู้ใหม่ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติใน
การทบทวนสารสนเทศ/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก าหนดทฤษฎี และแนวทางการวิจัย 

Inquiry using information technology; 
presentation and discussion of topics 
studied concerning new, interesting or 
advanced knowledge on vernacular 
architecture; developing ability in doing 

261 612                               3(2-2-5)  
สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 2 
(Seminar in Vernacular Architecture II)  

การค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
น าเสนอ และอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทาง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เป็นองค์ความรู้ขั้นสูง หรือ
เป็นสถานภาพความรู้ใหม่ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติใน
การทบทวนสารสนเทศ/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก าหนดทฤษฎี และแนวทางการวิจัย 

Inquiry using information technology; 
presentation and discussion of topics 
studied concerning new or advanced 
knowledge on vernacular architecture; 
developing ability in conducting literature 
reviews that may lead to formulating 
hypothesis and establishing direction for 

ปรับปรุง 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
literature reviews that may lead to 
formulating hypothesis and establishing 
direction for research work. 

research work. 

261 613                               3(2-2-5)  
ปัญหาพิเศษเกีย่วกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่น   
(Special Issues Concerning Studies in 
Vernacular Architecture)  

การสร้างโจทย์วิจัย การสร้างสมมติฐาน 
เพื่อน าไปสู่การค้นคว้าเชิงลึกทางสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นในระดับปริญญาเอกตามประเด็นที่สนใจ 
การออกแบบการทดลอง/การค้นคว้า สรุปผล 
และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน บทความวิชาการ 
และบทความวิจัย 

Identifying and stating research 
problem; setting up hypothesis for 
carrying out in-depth investigation at 
doctorate level on matters of interest; 
designing research/ experiment; making 
deductions and conclusions; writing 
reports, papers and articles. 

261 613                               3(2-2-5)  
ปัญหาพิเศษเกีย่วกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่น   
(Special Issues Concerning Studies in 
Vernacular Architecture)  

การสร้างโจทย์วิจัย การสร้างสมมติฐาน เพื่อ
น าไปสู่การค้นคว้าเชิงลึกในระดับปริญญาเอกตาม
ประเด็นที่สนใจ การออกแบบการทดลอง/การ
ค้นคว้า สรุปผล และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
บทความวิชาการ และบทความวิจัย 

Identifying and stating research 
problem; setting up hypothesis for 
carrying out in-depth investigation at 
doctoral level on matters of interest; 
designing research/experiment; making 
deductions and conclusions; writing 
reports, papers and articles. 

คงเดิม 

 
 (3) หมวดวิทยานิพนธ์ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 620   
วิทยานิพนธ์       (48 หน่วยกิต) 
(Thesis) 

การศึ กษ ารายบุ คคลที่ เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม โดยเสนอในรูปแบบของการวิจัยตาม
กระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์  และ
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของอาจารย์
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
Individual research on a topic relating to 
vernacular architecture and cultural 

261 620   
วิทยานิพนธ์       (48 หน่วยกิต) 
(Thesis) 

การศึ กษ ารายบุ คค ลที่ เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม โดยเสนอในรูปแบบของการวิจัยตาม
กระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์  และ
ก่อให้ เกิดความรู้ ใหม่  ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Individual research on a topic relating to 
vernacular architecture and cultural 

คงเดิม 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
environment carried out systematically to 
produce new knowledge under 
supervision of a thesis supervisor. 

environment carried out systematically to 
produce new knowledge under 
supervision of a thesis supervisor. 

261 621   
วิทยานิพนธ์       (72 หน่วยกิต) 
(Thesis) 

การศึกษารายบุคคลทีเ่กี่ยวเนื่องกับ
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน และสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม โดยเสนอในรูปแบบของการวิจัยตาม
กระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ และ
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของอาจารย์
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
Individual research on a topic relating to 
vernacular architecture and cultural 
environment carried out systematically to 
produce new knowledge under 
supervision of a thesis supervisor. 

261 621   
วิทยานิพนธ์       (72 หน่วยกิต) 
(Thesis) 

การศึ กษ ารายบุ คค ลที่ เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม โดยเสนอในรูปแบบของการวิจัยตาม
กระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์  และ
ก่อให้ เกิดความรู้ ใหม่  ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Individual research on a topic relating to 
vernacular architecture and cultural 
environment carried out systematically to 
produce new knowledge under 
supervision of a thesis supervisor. 

คงเดิม 

261 622   
วิทยานิพนธ์       (36 หน่วยกิต) 
(Thesis) 

การศึ กษ ารายบุ คคลที่ เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม โดยเสนอในรูปแบบของการวิจัยตาม
กระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์  และ
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของอาจารย์
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
Individual research on a topic relating to 
vernacular architecture and cultural 
environment carried out systematically to 
produce new knowledge under 
supervision of a thesis supervisor. 

261 622   
วิทยานิพนธ์       (36 หน่วยกิต) 
(Thesis) 

การศึ กษ ารายบุ คค ลที่ เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม โดยเสนอในรูปแบบของการวิจัยตาม
กระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์  และ
ก่อให้ เกิดความรู้ ใหม่  ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
       Individual research on a topic relating 
to vernacular architecture and cultural 
environment carried out systematically to 
produce new knowledge under 
supervision of a thesis supervisor. 

คงเดิม 

261 623   
วิทยานิพนธ์       (48 หน่วยกิต) 
(Thesis) 

การศึ กษ ารายบุ คคลที่ เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทาง

261 623   
วิทยานิพนธ์       (48 หน่วยกิต) 
(Thesis) 

การศึ กษ ารายบุ คค ลที่ เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทาง

คงเดิม 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
วัฒนธรรม โดยเสนอในรูปแบบของการวิจัยตาม
กระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์  และ
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของอาจารย์
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
Individual research on a topic relating to 
vernacular architecture and cultural 
environment carried out systematically to 
produce new knowledge under 
supervision of a thesis supervisor. 

วัฒนธรรม โดยเสนอในรูปแบบของการวิจัยตาม
กระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์  และ
ก่อให้ เกิดความรู้ ใหม่  ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
       Individual research on a topic relating 
to vernacular architecture and cultural 
environment carried out systematically to 
produce new knowledge under 
supervision of a thesis supervisor. 

 
 (4) หมวดวิชาเลือก 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 530                               3(3-0-6)  
สังคม และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
(Society and Economy of Local 
Communities) 

ความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจ และสังคมชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาค
ต่างๆ ที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์สังคม ทั้งด้าน
การผลิต กลุ่มสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม ท้ังสะท้อนให้เห็นถึงพลวัติ และ
การปรับตัวจนเป็นชุมชนท้องถิ่นบริบทสังคมร่วม
สมัย 

Socio-economic aspects of various 
local communities in relation to social 
history; issues concerning productivity, 
social groups, culture, way of life, and 
environment that reflect dynamism and 
adaptation of communities within the 
context of contemporary society. 

261 530                               3(3-0-6)  
สังคม และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
(Society and Economy of Local 
Communities) 

ความสั มพั นธของปจจั ยที่ เกี่ ย วของกั บ
เศรษฐกิจ และสังคมชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาค   
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์สังคม ทั้งด้าน
การผลิต กลุ่มสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนให้เห็นถึงพลวัต และ
การปรับตัวจนเป็นชุมชนท้องถิ่นบริบทสังคมร่วม
สมัย 

Socio-economic aspects of various 
local communities in relation to social 
history; issues concerning productivity, 
social groups, culture, way of life, and 
environment that reflect dynamism and 
adaptation of communities within the 
context of contemporary society. 

คงเดิม 

261 531                               3(2-2-5)  
ถิ่นฐาน และสถาปตัยกรรมพื้นถิ่นชาติพันธุ์ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
(Vernacular Settlements and Architecture 
of Minority Ethnic Groups in Southeast 

261 531                               3(2-2-5)  
ถิ่นฐาน และสถาปตัยกรรมพื้นถิ่นชาติพันธ์ุใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
(Vernacular Settlements and Architecture 
of Minority Ethnic Groups in Southeast 

คงเดิม 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
Asia) 

ป ก รณั ม  ค ติ ค วาม เ ช่ื อ โบ ราณ  แ ล ะ
จินตนาการที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งถิ่นฐาน และ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ส ถ าปั ต ย ก รรม พื้ น ถิ่ น ใน ชุ ม ช น ช าย ขอ บ 
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในชุมชนพหุวัฒนธรรม 
ความจริงแท้-ความแปรเปลี่ยน การผสมผสาน-
ความย้อนแย้ง และการด ารงอยู่-การผลิตซ้ าทาง
จารี ตป ระ เพ ณี ใน บ ริบ ท ทางวัฒ น ธรรม ที่
เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มีการศึกษา
ภาคสนามส ารวจ และบันทึกข้อมูลในชุมชนชาติ
พันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Mythology, ancient beliefs and 

notion-influenced formation of 
settlements and vernacular architecture; 
architecture of fringe communities and 
multicultural communities; reality and 
change; complexity and contradiction; 
continued existence and replication of 
architectural style in the cultural context 
of vernacular tradition; recording 
information from field-study of Southeast 
Asian ethnic communities. 

Involves field trips. 

Asia) 
ป ก รณั ม  ค ติ ค ว าม เ ช่ื อ โบ ราณ  แ ล ะ

จินตนาการที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งถิ่นฐาน และ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ส ถ าปั ต ย ก รรม พื้ น ถิ่ น ใน ชุ ม ชน ช าย ข อ บ 
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในชุมชนพหุวัฒนธรรม 
ความจริงแท้กับความแปรเปลี่ยน การผสมผสาน
กับความย้อนแย้ง และการด ารงอยู่กับการผลิตซ้ า
ทางจารีตประเพณี ในบริบททางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Mythology, ancient beliefs and 

notion-influenced formation of 
settlements and vernacular architecture; 
architecture of fringe communities; 
multicultural communities; reality and 
change; complexity and contradiction; 
continued existence and replication of 
architectural style in the cultural context 
of vernacular architecture in Southeast 
Asian ethnic communities. 

Field trips required. 

261 532                               3(2-2-5)  
ถิ่นฐาน และสถาปตัยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธ์ุ
ไท-ไต 
(Vernacular Settlements and Architecture 
of Tai-Dai Ethnic Group) 

วิชาบังคับก่อน  261 531  ถิ่ น ฐ า น 
และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชาติพันธุ์ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

ไท ศึ ก ษ าใน มิ ติ ต่ า งๆ  ที่ สื บ ท อด จาก
ประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรม

261 532                               3(2-2-5)  
ถิ่นฐาน และสถาปตัยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธ์ุ
ไท-ไต 
(Vernacular Settlements and Architecture 
of Tai-Dai Ethnic Group) 
        ไทศึ กษาในมิ ติ ต่ าง ๆ  ที่ สื บทอดจาก
ประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน และสถาปัตยกรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไตกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในและนอก
ป ร ะ เท ศ  ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว  ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
สถาปัตยกรรมที่มีจุดร่วม และแตกต่าง ที่ปรากฏ

ปรับปรุง 
ตัดวิชาบังคับก่อน 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ของกลุ่ มชนชาติพันธุ์ ไท -ไตกลุ่ มต่ างๆ การ
กระจายตัว ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่มีจุดร่วม 
และแตกต่าง ที่ปรากฏในการตั้งถิ่นฐาน การ
จัดการสภาพแวดล้อม และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
รวมทั้ งบริบททางวัฒนธรรมด้านอื่นๆทั้ งใน
ประวัติศาสตร์ และในสังคมร่วมสมัย ที่ส่งผลต่อ
การเกิดรูปแบบเฉพาะถิ่นการเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Various dimensions of Tai studies 

through history; settlements and 
architecture of different Tai-Dai ethnic 
groups; dispersion of settlements; 
common and diverse architectural 
characteristics; architectural and 
environmental management; cultural 
contexts of both historical and 
contemporary societies that bring about 
local styles, changes, and transformations 
in architecture. 

Involves field trips. 

ในการตั้งถิ่นฐาน การจัดการสภาพแวดล้อม และ
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน รวมทั้งบริบททางวัฒนธรรม
ด้านอื่นๆ ทั้งในประวัติศาสตร์ และในสังคมร่วม
สมัย ที่ส่งผลต่อการเกิดรูปแบบเฉพาะถิ่นการ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Various dimensions of Tai studies through 
history; settlements and architecture of 
different Tai-Dai ethnic groups; dispersion 
of settlements; common and diverse 
architectural characteristics; architectural 
and environmental management and 
vernacular cultural contexts of both 
historical and contemporary societies that 
bring about local styles, changes, and 
developments in architecture. 

Field trips required. 

261 533                               3(2-2-5)  
การอนุรักษ์สถาปตัยกรรมพื้นถิ่น และการพัฒนา
ชุมชน  
(Conservation of Vernacular Architecture 
and Community Development) 

ทฤษฎี และหลักการจัดการจัดการมรดก
ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น กฎบัตรนานาชาติ 
กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เทคนิคและ
วิธีการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมแบบต่างๆ 
และแนวความคิดเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ
ชุมชนอย่างมีส่ วนร่วม  บนพื้ นฐานของการ
ประยุกต์น าองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาใช้ มีการศึกษาภาคสนาม 
ส ารวจ บันทึกข้อมูลในชุมชน ทดลองปฏิบัติการ 

261 533                               3(2-2-5)  
การอนุรักษ์สถาปตัยกรรมพื้นถ่ิน และการพัฒนา
ชุมชน  
(Conservation of Vernacular Architecture 
and Community Development) 

ทฤษฎี และหลักการจัดการจัดการมรดก
ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น กฎบัตรนานาชาติ 
กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เทคนิคและ
วิธีการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมแบบต่าง ๆ 
และแนวความคิดเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ
ชุมชนอย่ างมีส่ วนร่วม  บนพื้ นฐานของการ
ประยุกต์น าองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินมาใช้ ส ารวจ บันทึกข้อมูลใน
ชุมชน ทดลองปฏิบัติการ น าเสนอผลงานและ

คงเดิม 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
การน าเสนอผลงานและแนวความคิดสู่สาธารณะ 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Theories and principles concerning 

management of vernacular architectural 
heritage; international conservation 
charters, related laws and regulations; 
various conservation methods and 
techniques; concept of participatory 
community development based on 
knowledge and understanding of 
vernacular architecture; field exercises in 
data collection, implementation 
workshop, and public presentations. 

Involves study visits. 

แนวความคิดสู่สาธารณะ 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Theories and principles concerning 

management of vernacular architectural 
heritage; international conservation 
charters, related laws and regulations; 
various conservation methods and 
techniques; concept of participatory 
community development based on 
knowledge and understanding of 
vernacular architecture; field exercises in 
data collection, implementation 
workshop, and public presentations. 

Field trips required. 
261 534                               3(2-2-5)  
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินชุมชนเมือง 
(Urban Vernacular Architecture) 

นิยามของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในบริบทเมือง
ภายในสั งคมร่ วมสมั ยที่ มี การเปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา องค์ความรู้ด้านวิธีคิด การสังเกตและ
ถอดรหัส เทคนิควิธีการเชิงช่าง การประยุกต์ภูมิ
ความรู้ที่สั่งสมจากการแก้ปัญหาจากความเป็นพ้ืน
ถิ่นในชนบทสู่ความเป็นชุมชนเมือง วัสดุและทักษะ
การก่อสร้าง ความสัมพันธ์ของการอยู่อาศัยในระดับ
ปัจเจก ครัวเรือน ชุมชน และเมือง รวมถึงการตั้งถิ่น
ฐาน การหาเลี้ยงชีพที่มีความสัมพันธ์กันท้ังในมิติ
ของกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Definitions of vernacular architecture in 

constantly changing context of 
contemporary urban society; ways of 
thinking, observing and decoding; technical 
know-how and application of experience 
accumulated through problem solving in 
rural context to urban situation; construction 

261 534                               3(2-2-5)  
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินชุมชนเมือง 
(Urban Vernacular Architecture) 

นิยามของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในบริบทเมือง
ภายในสังคมร่วมสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง องค์ความรู้ด้านวิธีคิด การสังเกตและ
ถอดรหัส เทคนิควิธีการเชิงช่าง การประยุกต์ภูมิ
ความรู้ที่สั่งสมจากการแก้ปัญหาจากความเป็นพื้น
ถิ่นในชนบทสู่ความเป็นชุมชนเมือง ทักษะการ
ก่อสร้างและวัสดุ ความสัมพันธ์ของการอยู่อาศัยใน
ระดับปัจเจก ครัวเรือน ชุมชน และเมือง การก่อรูป
ของการตั้งถิ่นฐาน และการใช้ชีวิตที่มีความสัมพันธ์
กับทั้งกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Definitions of vernacular architecture in 

constantly changing context of 
contemporary urban society; ways of 
thinking, observing and decoding; technical 
know-how and application of experience 
accumulated through problem solving in a 
rural context to an urban situation; 

คงเดิม 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
skill and use of materials; interrelationship of 
dwellings at individual, household, 
community and city levels; formation of 
settlements and livelihood of inhabitants 
with regards to physical, social, economic 
and political issues. 

Involves study visits. 

construction skill and use of materials; 
interrelationship of dwellings at individual, 
household, community and city levels; 
formation of settlements and livelihood of 
inhabitants with regards to physical, social, 
economic and political issues. 

Field trips required. 
261 535                               3(2-2-5)  
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินร่วมสมัย 
(Contemporary Vernacular Architecture) 

กระบวนการออกแบบ พัฒนาการ และ
แนวความคิดในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่นร่วมสมัย 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Design process, developments and 

concepts in designing contemporary 
vernacular style architecture.  

Involves study visits. 

261 535                               3(2-2-5)  
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินร่วมสมัย 
(Contemporary Vernacular Architecture) 

กระบวนการออกแบบ พัฒนาการ และ
แนวความคิดในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่นร่วมสมัย 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Design process, developments and 

concepts in creating contemporary 
vernacular architecture.  

Field trips required. 

คงเดิม 

261 536                               3(2-2-5)  
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพือ่การวิจัย
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
(Geographic Information System for 
Cultural Environment Research) 

ความหมาย หลักการ แนวทางการวิเคราะห์
ข้อมู ลบนระบบสารสนเทศทางภูมิ ศาสตร  
ลักษณะของขอมูล ทางภูมิศาสตร โครงสราง
ระบบฐานขอมูล การน าเข้า และจัดเก็บขอมูลเชิง
พื้นที่ และ   ขอมูลเชิงคุณลักษณะ การวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ตามเง่ือนไข การ
จัดท าแผนที่ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมเขียน
แบบ และโปรแกรมกราฟฟิคเพื่อการจัดท าแผนที่ 
การสัมผัสระยะไกล เพื่อการแปลความหมาย 
และการวิจัยทางสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 

Definitions and principles of 

261 536                               3(2-2-5)  
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพือ่การวิจัย
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
(Geographic Information System for 
Cultural Environment Research) 

ความหมาย หลักการ แนวทางการวิเคราะห์
ข้อมูลบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ลักษณะ
ของขอมูลทางภูมิศาสตร โครงสรางระบบฐานข
อมูล การน าเข้า และจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ และข
อมู ล เชิ งคุณ ลั กษณ ะ  การวิ เค ราะห์ ข้ อมู ล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ตามเง่ือนไข การจัดท า
แผนที่ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมเขียนแบบ 
และโปรแกรมกราฟิกเพื่อการจัดท าแผนที่ การ
สัมผัสระยะไกล เพื่อการแปลความหมาย และการ
วิจัยทางสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 

Definitions and principles of 

คงเดิม 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
Geographic Information System; 
framework for data analysis; database 
structure, data input, collecting and filing 
spatial data and attribute data; analyzing 
geographic information according to set 
criteria; mapping and using computer-
graphic programs to produce maps; use 
of Remote Sensing for making 
interpretations and conducting research 
on cultural environment. 

Geographic Information System; 
framework for data analysis; characteristic 
of geographic data; database structure, 
data input, collecting and filing spatial 
data and attribute data; analyzing 
geographic information; mapping and 
using computer graphic programs to 
produce maps; use of remote sensing for 
making interpretations and conducting 
research on cultural environment. 

 261 537                                   3(3-0-6) 
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินและการสรรค์สร้างสภาวะ
สบาย 
(Vernacular architecture and Design for 
comfort) 
     ภูมิปัญญาในงานสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในการ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และการสรรคส์รา้ง
สภาวะสบายบนฐานของการออกแบบที่สัมพันธ์
กับวิธีทางธรรมชาต ิ
Local wisdom of vernacular architecture 
in adapting itself with its environment and 
creating thermal comfort based on 
passive design strategies. 

วิชาเลือกใหม ่

 261 538                               3(2-2-5)  
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินศาสนสถาน 
(Vernacular Religious Architecture) 
       ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
การวางผังศาสนสถาน และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ทางศาสนาที่สัมพันธ์กับระบบความเช่ือและ
แนวคิดทางศาสนา ปรัชญา สัญลักษณ์ทางศาสนา 
แนวคิดจักรวาลทัศนะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือ
ธรรมชาติ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมท่ีแสดงถึงโลก
ทัศน์ของผู้สร้างและผู้ใช้ประโยชน์ หน้าที่ใช้สอย 
และการจัดล าดับพื้นที่ คุณค่า และบทบาทหน้าที่

วิชาเลือกใหม ่
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทางศาสนาที่มีต่อระบบ
สังคม ความเชื่อ และศาสนา และชุมชนท้องถิ่น 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
        Religion, beliefs, and cultures that 
influence layout planning and vernacular 
religious architectures related to myth and 
religious concepts, philosophy, religious 
symbols, concept and perception in 
cosmology, supernatural and environment 
factors reflecting worldviews of their 
builders and inhabitants; functions and 
spatial organization; values and roles of 
vernacular architecture on social systems, 
beliefs and religious systems and local 
community 
Field trips required. 

261 610                                3(2-2-5) 
การวิจัยขั้นสูงทางสถาปตัยกรรมศาสตร์ และ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม  
(Advanced Research in Architecture and 
Cultural Environment)  

การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และสภาพแวดล้อม การจัดท าร่างโครงการวิจัย 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล และการสืบค้นข้อมูล การ
วิเคราะห์ผล การเรียบเรียง และเขียนบทความ
ทางวิชาการ เทคนิคการน าเสนอและการอภิปราย
ผลงานวิจัย การจัดท ารายงานเพื่อการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ 

Preparing research proposal; use of 
information technology for gathering, 
processing and analyzing data; writing 
reports and articles; techniques for 
presentation and discussion of findings 
and results; preparing papers and articles 

261 610                                3(2-2-5) 
การวิจัยขั้นสูงทางสถาปตัยกรรมศาสตร์ และ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม  
(Advanced Research in Architecture and 
Cultural Environment)  

การจัดท าร่างโครงการวิจัย การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
และการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ผล การเรียบ
เรียง และเขียนบทความทางวิชาการ เทคนิคการ
น าเสนอและการอภิปรายผลงานวิจัย การจัดท า
รายงานเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

Preparing research proposal; use of 
information technology for gathering, 
processing and analyzing data; writing 
reports and articles; techniques for 
presentation and discussion of findings 
and results; preparing papers and articles 
for publication in international journals. 

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
for publication in international journals. 
261 611                               3(2-2-5)  
สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 1 
(Seminar in Vernacular Architecture I)  

การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การ
น าเสนอ และอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทาง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เป็นองค์ความรู้ขั้นสูง หรือ
เป็นสถานภาพความรู้ใหม่ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติใน
การทบทวนสารสนเทศ/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก าหนดทฤษฎี และแนวทางการวิจัย 

Inquiry using information technology; 
presentation and discussion of topics 
studied concerning new, interesting or 
advanced knowledge on vernacular 
architecture; developing ability in doing 
literature reviews that may lead to 
formulating hypothesis and establishing 
direction for research work. 

261 611                               3(2-2-5)  
สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 1 
(Seminar in Vernacular Architecture I)  

การค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
น าเสนอ และอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทาง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เป็นองค์ความรู้ขั้นสูง หรือ
เป็นสถานภาพความรู้ใหม่ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติใน
การทบทวนสารสนเทศ/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก าหนดทฤษฎี และแนวทางการวิจัย 

Inquiry using information technology; 
presentation and discussion of topics 
studied concerning new or advanced 
knowledge on vernacular architecture; 
developing ability in conducting literature 
reviews that may lead to formulating 
hypothesis and establishing direction for 
research work. 

คงเดิม 

261 612                               3(2-2-5)  
สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 2 
(Seminar in Vernacular Architecture II)  
วิชาบังคับก่อน  261 611 สัมมนา
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 1 
 

การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การ
น าเสนอ และอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทาง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เป็นองค์ความรู้ขั้นสูง หรือ
เป็นสถานภาพความรู้ใหม่ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติใน
การทบทวนสารสนเทศ/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก าหนดทฤษฎี และแนวทางการวิจัย 

Inquiry using information technology; 
presentation and discussion of topics 
studied concerning new, interesting or 
advanced knowledge on vernacular 

261 612                               3(2-2-5)  
สัมมนาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน 2 
(Seminar in Vernacular Architecture II)  

การค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
น าเสนอ และอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทาง
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เป็นองค์ความรู้ขั้นสูง หรือ
เป็นสถานภาพความรู้ใหม่ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติใน
การทบทวนสารสนเทศ/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก าหนดทฤษฎี และแนวทางการวิจัย 

Inquiry using information technology; 
presentation and discussion of topics 
studied concerning new or advanced 
knowledge on vernacular architecture; 
developing ability in conducting literature 
reviews that may lead to formulating 
hypothesis and establishing direction for 

ปรับปรุง 
ตัดวิชาบังคับก่อน 
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มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
architecture; developing ability in doing 
literature reviews that may lead to 
formulating hypothesis and establishing 
direction for research work. 

research work. 

261 613                               3(2-2-5)  
ปัญหาพิเศษเกีย่วกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่น   
(Special Issues Concerning Studies in 
Vernacular Architecture)  

การสร้างโจทย์วิจัย การสร้างสมมติฐาน 
เพื่อน าไปสู่การค้นคว้าเชิงลึกทางสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นในระดับปริญญาเอกตามประเด็นที่สนใจ 
การออกแบบการทดลอง/การค้นคว้า สรุปผล 
และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน บทความวิชาการ 
และบทความวิจัย 

Identifying and stating research 
problem; setting up hypothesis for 
carrying out in-depth investigation at 
doctorate level on matters of interest; 
designing research/ experiment; making 
deductions and conclusions; writing 
reports, papers and articles. 
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