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รายละเอียดของหลักสูตร  
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วังท่าพระ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาสถาปัตยกรรม  

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร  2250081107575 

1.2 ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย   หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

      ภาษาอังกฤษ   Master of Architecture Program in Architecture 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Architecture (Architecture) 

ชื่อย่อภาษาไทย   สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  M. Arch. (Architecture) 

3. วิชาเอก  
3.1 แนวความคิดในการออกแบบ 
3.2 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ข   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้

ภาษาไทยอยู่ในระดับดี  
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ีน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที ่14 / 2560 วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที ่12 /2560 วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2561 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 สถาปนิก 
8.2 อาจารย์ ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา 
8.3 นักวิจัยในหน่วยงานรัฐและเอกชน 
8.4 อาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตร 
9.1 นาง พันธุดา พุฒิไพโรจน์ 
 เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  
 คุณวุฒิ Arch. D. (Architecture) University of Michigan, USA (1989) 
  Cert. (Geographic Information System) University of Queensland 
  and University of Adelaide, Australia (1994) 
  สถ.ม. (เคหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2523) 
  สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2520) 
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9.2 นางสาว ต้นข้าว ปาณินท์ 
 เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
 คุณวุฒิ Ph.D. (History & Theory of Architecture) University of Pennsylvania,  
  USA (2003) 
  M.S. (History & Theory of Architecture) University of Pennsylvania,  
  USA (1997) 
  M. Arch. University of Houston, USA (1995) 
  สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533) 

 
 9.3  นาง ธาริณี รามสูต 
    เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
       คุณวุฒิ Ph.D. (Architecture) University of Sheffield, UK (2011) 
  M. Phil. (Environmental Design in Architecture)  
  University of Cambridge, UK (2000) 
  สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)   

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
ที่อยู่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเป็นไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กล่าวถึงการสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับโลกและระดับประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ 
พลังงาน และภูมิอากาศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและเชิง
ลบ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม แนวความคิดในการออกแบบ
สร้างสรรค์ เพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม การพัฒนาประเทศไปสู่
ระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมนี้ จ าเป็นต้องอาศัยสถาปนิกและนักวิชาการทางสถาปัตยกรรมที่มี
ความเข้าใจทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความจ ากัดของทรัพยากรโลกโดยเฉพาะทรัพยากรด้านพลังงาน  และความ



 

มคอ.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

4 

เข้าใจในทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม การสื่อความหมายและการรับรู้ในงานสถาปัตยกรรม การก าหนด
ทิศทางของกระบวนการออกแบบ ทักษะในการล าดับและพัฒนางานออกแบบสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน 

นอกจากนี้การวางแผนหลักสูตรยังพิจารณาถึงความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาคนในวิชาชีพสถาปนิกให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกับนานาชาติ เพ่ือรองรับ
การแข่งขันในระดับสูง ทั้งนี้  ต้องอาศัยการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการ ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ 
และการเปิดโลกทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้น ได้

ค านึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ตามที่ปรากฏในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว หลักสูตร
นี้จึงให้ความส าคัญกับการมุ่งพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์
ความรู้ทางสถาปัตยกรรมเป็นความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังวัฒนธรรมการเกื้อกูล การรับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืน และยังให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกท าให้มีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรทางสถาปัตยกรรม          

ที่สามารถตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและระดับประเทศได้ โดยสร้างองค์ความรู้ทั้งใน
ด้านการวิเคราะห์แนวความคิด ทฤษฎีและการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพสังคม ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีทางเลือก
ต่าง ๆ ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา นอกจากนี้  เนื้อหาและรูปแบบการเรียนการ
สอนในหลักสูตรยังได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย เป็นสากลเพื่อสร้างความพร้อมของบัณฑิตในการเป็นส่วนนึงของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการพัฒนาและ

ถ่ายทอดความรู้ เพื่อส่งเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิดและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยมีปรัชญาในการบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศชาติอย่างยั่งยืน การพัฒนา
หลักสูตร จึงส่งเสริมการบูรณาการระหว่างความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ
สร้างมหาบัณฑิตทางสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการการ
พัฒนาประเทศในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา  

“มุ่งให้ผู้ศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมในระดับนานาชาติ” 

 
1.2 ความส าคัญ 

ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ ส าคัญทั้งในระดับโลกและภายในประเทศ  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสมดุลของสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจการเงินของโลก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ส่งผลกระทบสู่ทุกภาคส่วนของสังคมไทย วงการวิชาชีพ  และวิชาการ
สถาปัตยกรรมนั้นเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นอย่างสูง การเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศ ปัญหาโลกร้อน และสภาพภูมิอากาศแปรปรวน อันก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง ท าให้สถาปนิกต้องเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่นอกจากจะตอบสนองประโยชน์ใช้สอย 
ความงาม สภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแล้ว ยังต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยมีพ้ืนฐานอยู่บน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย อาทิ การเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความร่วมมือระหว่างประเทศท าให้เกิดความต้องการสถาปนิกที่มีความรอบรู้
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ือตอบสนองกับการแข่งขันในระดับนานาชาติได้ การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจยังสัมพันธ์กับการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านพลังงาน ความจ ากัดของทรัพยากรพลั งงานที่ไม่
สามารถทดแทนได้ และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนท าให้สถาปนิกในปัจจุบันจ าเป็นต้องมีความ
ช านาญในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไม่
ว่าทางด้านการสื่อสารที่เชื่อมโลกเข้าหากัน เทคโนโลยีวัสดุและการก่อสร้างสมัยใหม่ ได้ก่อให้เกิดพัฒนาการ
แนวคิดทางสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลง ในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้ต้องเกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมที่สามารถตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและระดับประเทศ
ได้ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดตั้งขึ้นเพ่ือสร้างองค์ความรู้ทั้งในด้าน
การวิเคราะห์แนวความคิด ทฤษฎีและการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
สังคม ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ตามความต้องการของประเทศ 
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1.3 วัตถุประสงค์ 

1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งเอ้ืออ านวย
ต่อการเพ่ิมคุณภาพของการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

1.3.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และปฏิบัติวิชาชีพที่ส่งเสริมพัฒนาและ
สร้างสรรค์สังคมไทย 

1.3.3 เพ่ือเพ่ิมพูนผลการค้นคว้าวิจัยทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์และส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพของวิชาชีพสถาปัตยกรรม  และตอบสนองและน าไปสู่การพัฒนาสังคม
คาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรม
ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
สถ าปั ต ยกรรม ให้ เป็ น ไป ต าม
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.ก าหนด 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินผลหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

1. เอ ก ส า ร ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา 5 
ปี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม
ความต้องการของหน่วยงาน 
องค์กร และสถานประกอบการ 

1. รายงานความพึงพอใจผู้จ้าง
งานที่มีต่อคุณลักษณะของ
มหาบัณฑิต 

  2. รายงานการติดตามผลการมี
งานท า การศึกษาต่อ และ
ค วาม พึ งพ อ ใจขอ งผู้ ใช้
มหาบัณฑิต 

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอน
ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่
อาจารย์  เพ่ือส่ งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่
อาจารย์  มี กิ จกรรมการ
อบรม เพ่ิ ม พูนทั กษะแก่
คณาจารย์ 
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพ  การจัดการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้ วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. ความพึงพอใจของผู้ เรียน
ต่ อ ระบ บ ส ารส น เท ศ ที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 

 

3. จ านวนรายวิชาที่ใช้ในการ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียน 

 4. จั ด กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม น อ ก
หลักสูตรที่ เน้นทักษะการ
เรี ย น รู้ ทั้ ง  6 ต าม ก รอ บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

4. ผลการประเมินการมีส่วน
ร่ ว ม ข อ งผู้ เรี ย น ใน ก า ร
จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น 
กิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ 

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ
เรี ย น รู้ ทั้ ง  6 ด้ าน  ต าม ก รอ บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2558 ภายในระยะเวลา 2 ปี 

พั ฒ น าทั กษ ะการสอน ขอ ง
อาจารย์ที่ เน้ นการสอนด้ าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้ านทั กษะทางปัญ ญ า ด้ าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านทักษะศิลปะ
และการสร้างสรรค์ 

1. จ านวนโครงการพัฒ นา
ทักษะการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 6 
ด้าน 

2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอน
ของอาจารย์ที่ มุ่ งผลการ
เรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  
 จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน  

อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการด าเนินการหลักสูตรฯ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

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

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี 
2.2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนความรู้ทางวิชาการแตกต่างกัน 
2.3.2 นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าเรียนขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
2.4.1  แนวทางแก้ไขพื้นความรู้วิชาการที่แตกต่างกัน  คือ  มีรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกให้

เหมาะสมกับความสนใจในหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
2.4.2  แนวทางแก้ไขทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา คือ มีการแนะน าและส่งเสริมให้นักศึกษาฝึก

ทักษะการใช้ภาษาทั้งการอ่าน การสรุป ท าความเข้าใจและการน าเสนอข้อมูลภาษาอังกฤษ นอกจากนี้นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอ่ืน หรือ  เข้ารับการอบรม
ภาษาอังกฤษเข้มของบัณฑิตวิทยาลัย 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ชั้นปีที่ 1 16 16 16 16 16 
ชั้นปีที่ 2 - 16 16 16 16 

รวม 16 32 32 32 32 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา - - 32 16 16 

หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษาตามแผน 16 คน แบ่งเป็น 
  วิชาเอกแนวความคิดในการออกแบบ จ านวน 8 คน  

และ วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จ านวน 8 คน 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย/บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ค่าบ ารุงการศึกษา 160,000 640,000 640,000 640,000 640,000 
ค่าลงทะเบียน 67,500 270,000 270,000 270,000 270,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
         รวมรายรับ 227,500 890,000 890,000 890,000 890,000 

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย/บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ก. งบด าเนินการ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 225,000 450,000 450,000 450,000 450,000 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 60,000 240,000 240,000 240,000 240,000 
ทุนวิจัยบุคลากร (5%) 11,375 44,500 44,500 44,500 44,500 
กิจกรรมนักศึกษา (5%) 11,375 44,500 44,500 44,500 44,500 
ทุนการศึกษา (5%) 11,375 44,500 44,500 44,500 44,500 

รวม (ก) 319,110 823,500 823,500 823,500 823,500 
ข. งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ 25,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม (ข) 25,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
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รวม (ก) + (ข) 344,110 873,500 873,500 873,500 873,500 
จ านวนนักศึกษา 16 32 32 32 32 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 21,506.87 27,296.90 27,296.90 27,296.90 27,296.90 
 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………… 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม แบ่งออกเป็น 2 สายวิชา  
คือ วิชาเอกแนวความคิดในการออกแบบ และ วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรแยกตามวิชาเอก ดังนี้  
 

(1) วิชาเอกแนวความคิดในการออกแบบ  แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา ดังนี้ 
แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย 

 หมวดวิชาบังคับ จ านวน 15  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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แผน ข ประกอบด้วย 
 หมวดวิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ  - แผน ก แบบ ก 2   ไม่มีการสอบประมวลความรู้ 

- แผน ข  นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ ภายหลังจากที่ได้เรียนและสอบผ่าน
รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

 
 

(2) วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา ดังนี้ 
แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย 

 หมวดวิชาบังคับ จ านวน 18  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
    

แผน ข ประกอบด้วย 
 หมวดวิชาบังคับ จ านวน 18 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ  - แผน ก แบบ ก 2  ไม่มีการสอบประมวลความรู้ 

- แผน ข  นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ ภายหลังจากที่ได้เรียนและสอบผ่าน 
รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

 

3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 รหัสวิชา  ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก  

เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ ดังนี้ 
261 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 
เลขตัวแรก หมายถึง  ระดับการศึกษา 
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4  หมายถึง  ระดับปริญญาโท 
เลขตัวที่สองและสาม  หมายถึง  กลุ่มของรายวิชาและล าดับที่ของรายวิชา 
00-09  หมายถงึ  หมวดวิชาพ้ืนฐาน 
10-19   หมายถึง  หมวดวิชาบังคับ 
20-29  หมายถึง  วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 30 ขึ้นไป  หมายถึง  หมวดวิชาเลือก 
 
3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 

   รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฎิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมง 

ต่อสัปดาห์ 
 รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

   รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์ 

  
ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฎิบัติ 

(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  อยู่ในวงเล็บโดย 

เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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3.1.3.3  รายวิชา 
1. วิชาเอกแนวความคิดในการออกแบบ 

1.1 แผน ก แบบ ก 2  

หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 410  วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  3(2-2-5) 

(Research Methodology in Architecture) 
 261 411  การออกแบบสถาปัตยกรรมข้ันสูง 1   6(1-10-7) 
   (Advanced Architectural Design I) 
 261 412  การออกแบบสถาปัตยกรรมข้ันสูง 2   6(1-10-7) 
   (Advanced Architectural Design II) 
 

หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 414  เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร  3(3-0-6) 

(Integrated Technology for Buildings) 
 261 430  การศึกษารายบุคคลในทางสถาปัตยกรรม  3(1-4-4) 
   (Individual Study in Architecture) 
 261 431  สัมมนาสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
   (Seminar in Architecture) 
 261 432  การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ์  3(3-0-6) 
   (Critical Theory and Design Criticism) 
 261 433  ความหมายและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
   (Meaning and Perception in Architecture)  
 261 434  ศิลปะของการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
   (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 
 261 435  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
   (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 
 261 436  สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล  3(3-0-6) 
   (Architecture and Global Cultural Landscape) 
 

  นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากทุกรายวิชาในหลักสูตรของ
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และ/หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิชาการ/วิทยานิพนธ์ 
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  หมายเหตุ รายวิชา 261 414 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร นักศึกษาวิชาเอกแนวความ 
คิดในการออกแบบ สามารถลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาเลือก (แต่เป็นรายวิชาบังคับของวิชาเอกการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) 
 

วิทยานิพนธ์ 
 261 420 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
   (Thesis)          

 
1.2 แผน ข  

หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 410  วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  3(2-2-5) 

(Research Methodology in Architecture) 
 261 411  การออกแบบสถาปัตยกรรมข้ันสูง 1   6(1-10-7) 
   (Advanced Architectural Design I) 
 261 412  การออกแบบสถาปัตยกรรมข้ันสูง 2   6(1-10-7) 
   (Advanced Architectural Design II) 
 

หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 414  เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร  3(3-0-6) 

(Integrated Technology for Buildings) 
 261 430  การศึกษารายบุคคลในทางสถาปัตยกรรม  3(1-4-4) 
   (Individual Study in Architecture) 
 261 431  สัมมนาสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
   (Seminar in Architecture) 
 261 432  การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ์  3(3-0-6) 
   (Critical Theory and Design Criticism) 
 261 433  ความหมายและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
   (Meaning and Perception in Architecture)  
 261 434  ศิลปะของการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
   (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 
 261 435  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
   (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 
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 261 436  สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล  3(3-0-6) 
   (Architecture and Global Cultural Landscape) 
 
  นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากทุกรายวิชาในหลักสูตรของ
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และ/หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ/การค้นคว้าอิสระ 

  หมายเหตุ รายวิชา 261 414 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร นักศึกษาวิชาเอกแนวความ 
คิดในการออกแบบ สามารถลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาเลือก (แต่เป็นรายวิชาบังคับของวิชาเอกการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม) 

 

การค้นคว้าอิสระ 
261 422 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า    6 หน่วยกิต 

   (Independent Study)  
 
  2. วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   

2.1 แผน ก แบบ ก 2  

หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 18 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  3(2-2-5) 
 (Research Methodology in Architecture) 
 261 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน   6(1-10-7) 

  (Sustainable Architectural Design)  
 261 414 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร  3(3-0-6) 
  (Integrated Technology for Buildings) 
 261 415 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน  3(2-3-4) 

  (Energy Conscious Building Design) 
 261 416 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ  3(0-6-3) 

(Foreign Study Trip) 
 

หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการเดินทางดูงานเพ่ิมเติมจากค่าลงทะเบียนและค่า 
หน่วยกิต รายวิชา 261 416 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยดูจากประกาศของคณะฯ ในแต่ละปีการศึกษา 

หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 437 สถาปัตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

  (Architecture for the Environment) 
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 261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น  3(2-2-5) 
(Introduction to Building Environment Modeling and Analysis) 

 261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง 3(2-2-5) 
(Advanced Building Environment Modeling and Analysis) 

 261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร  3(2-2-5) 
(Low Environmental Impact Building Materials) 

 261 441 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 3(2-2-5) 
  (Natural Ventilation in Architectural Design) 

 261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
  (Lighting in Architecture) 

 261 443 ระบบการประเมินอาคารเขียว  3(3-0-6) 
  (Green Building Rating Systems) 

 
นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากทุกรายวิชาในหลักสูตรของ

สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และ/หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ/วิทยานิพนธ์ 
 

วิทยานิพนธ์ 
261 421 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  12  หน่วยกิต 

(Thesis)    
            

2.2 แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 18 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  3(2-2-5) 
 (Research Methodology in Architecture) 
 261 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน  6(1-10-7) 

  (Sustainable Architectural Design)  
 261 414 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร  3(3-0-6) 
  (Integrated Technology for Buildings) 
 261 415 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน  3(2-3-4) 

  (Energy Conscious Building Design) 
 261 416 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ  3(0-6-3) 

(Foreign Study Trip) 
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หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการเดินทางดูงานเพ่ิมเติมจากค่าลงทะเบียนและค่า 
หน่วยกิต รายวิชา 261 416 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยดูจากประกาศของคณะฯ ในแต่ละปี
การศึกษา 

 
 หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 437 สถาปัตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

  (Architecture for the Environment) 
 261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น 3(2-2-5) 

(Introduction to Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง 3(2-2-5) 

(Advanced Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร  3(2-2-5) 

(Low Environmental Impact Building Materials) 
 261 441 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 3(2-2-5) 

  (Natural Ventilation in Architectural Design) 
 261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 

  (Lighting in Architecture) 
 261 443 ระบบการประเมินอาคารเขียว  3(3-0-6) 

  (Green Building Rating Systems) 
 

 นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากทุกรายวิชาในหลักสูตร
ของสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และ/หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ/การค้นคว้าอิสระ 
 

การค้นคว้าอิสระ 
261 423 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า    6 หน่วยกิต 

 (Independent Study)     
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3.1.4  แผนการศึกษา 
3.1.4.1 วิชาเอกแนวความคิดในการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2  
 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมข้ันสูง 1 6(1-10-7) 

 วิชาเลือก 3 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีที ่1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมข้ันสูง 2 6(1-10-7) 

 รวมจ านวน 9 
 
ปีที ่2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
 วิชาเลือก 6 

 รวมจ านวน 6 
 

ปีที ่2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 420 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 
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3.1.4.2 วิชาเอกแนวความคิดในการออกแบบ แผน ข  
 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมข้ันสูง 1 6(1-10-7) 

 วิชาเลือก 3 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีที ่1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมข้ันสูง 2 6(1-10-7) 

 รวมจ านวน 9 
 
ปีที ่2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
 วิชาเลือก 9 

 รวมจ านวน 9 
 
ปีที ่2  ภาคการศึกษาที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 422 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 วิชาเลือก 3 
 รวมจ านวน 9 
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3.1.4.3 วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  
 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
261 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน  6(1-10-7) 
261 415 การออกแบบอาคารเพ่ือการประหยัดพลังงาน 3(2-3-4) 

 รวมจ านวน 12 
 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 414 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
261 416 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ 3(0-6-3) 

 วิชาเลือก 6 
 รวมจ านวน 12 

 
ปีที ่2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 421 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมจ านวน 6 
 

ปีที ่2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 421 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 รวมจ านวน 6 
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3.1.4.4 วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แผน ข 
 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
261 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน  6(1-10-7) 
261 415 การออกแบบอาคารเพ่ือการประหยัดพลังงาน 3(2-3-4) 

 รวมจ านวน 12 
 
ปีที ่1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 414 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
261 416 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ 3(0-6-3) 

 วิชาเลือก 3 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีที ่2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
 วิชาเลือก 6 

 รวมจ านวน 6 
      
     ปีที ่2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 
 
 
 

 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 423 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 วิชาเลือก 3 
 รวมจ านวน 9 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์      3(2-2-5) 
   (Research Methodology in Architecture) 
   ประเภทของงานวิจัย กรณีศึกษางานวิจัยและกระบวนการวิจัย ตลอดจนการเขียน

บทความทางวิชาการ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและวิจัยทางสถาปัตยกรรม 
Types of research, case study, methods, procedures and academic 

writing for application in the undertaking of architectural research work.  
    

261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1      6(1-10-7) 
   (Advanced Architectural Design I) 
   ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยเน้นกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือแสวงหาแนวคิดที่ชัดเจนในการออกแบบ
จนถึงการสังเคราะห์เป็นผลงานสถาปัตยกรรมในขั้นสุดท้าย 

Studio work in architectural design; emphasis on design process, from 
gathering and analyzing information, to formulating concepts and synthesizing 
ideas into architectural design solutions.   
 

261 412  การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2      6(1-10-7) 
    (Advanced Architectural Design II) 

วิชาบังคับก่อน:  261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมต่อเนื่องจากการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 

โดยเน้นความชัดเจนของแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ ตลอดจนการ
สังเคราะห์แนวคิด ที่น าไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์ข้ันสุดท้าย 

Continuation of Advanced Architectural Design I ; emphasis on clarity 
of concept, design process, analytical process, and synthesis of ideas towards 
final comprehensive architectural design solutions.  

 
261 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ย่ังยืน      6(1-10-7) 

 (Sustainable Architectural Design) 
  ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความเข้าใจในหลักการด้าน
การออกแบบสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตร
กับสภาพแวดล้อม  
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Studio work on sustainable architectural design projects to 
demonstrate an understanding of principles underlying climate-sensitive 
design, energy-conscious design and environment-friendly design. 

 
261 414 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร     3(3-0-6) 
   (Integrated Technology for Buildings) 

งานระบบอาคารที่มีความสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรม รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง การใช้อุปกรณ์ในการควบคุมสภาวะแวดล้อมเพ่ือสร้างความสบายอย่างประหยัด 
โดยถูกต้องตามหลักสุขศาสตร์และนิเวศวิทยา การเลือกอุปกรณ์อาคาร ขนาดพ้ืนที่ที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและกลมกลืนกับอาคาร และการก าหนดต าแหน่งที่ตั้ง 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Integrating technical systems into the design of buildings; construction 

technology, services infrastructure, and mechanical equipment; finding 
economical means of achieving thermal comfort with regards to health and 
environment; choosing appropriate systems, and making provisions for 
installation. 

Field trips required. 
 

261 415 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน    3(2-3-4) 
(Energy Conscious Building Design) 

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่มีผลต่อการออกแบบอาคาร สภาวะสบาย 
คุณสมบัติวัสดุที่มีผลต่อการออกแบบเพ่ือการประหยัดพลังงาน เทคนิคการออกแบบเพ่ือการ
ประหยัดพลังงานโดยวิธีธรรมชาติ และโดยการใช้เครื่องกล การค านวณค่าการถ่ายเทความ
ร้อนรวมผ่านเปลือกอาคาร และการหาภาระการท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ หลักการ
ออกแบบระบบแสงสว่างในอาคารโดยใช้แสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์  

มีการศึกษานอกสถานที ่
  Influence of natural environment and climate on design of buildings 
and creating human comfort conditions; thermal property of building 
materials; calculating overall thermal transfer value (OTTV); various design 
techniques for conserving energy through passive and active systems; lighting 
design using natural and artificial lighting systems. 

Field trips required. 
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261 416 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ      3(0-6-3) 
(Foreign Study Trip) 
เงื่อนไข:  วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

เพ่ิมประสบการณ์โดยการศึกษาดูงานตัวอย่างสถาปัตยกรรมต่างประเทศ ที่มีการ
บริหารจัดการทรัพยากร ในสภาพแวดล้อมที่มีบริบททางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และเทคโนโลยีที่แตกต่างจากประเทศไทย เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวาง สามารถ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงงาน
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง งานออกแบบผังบริเวณ งานออกแบบชุมชน การวางผังเมือง งาน
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม และงานสถาปัตยกรรมภายใน  

มีการศึกษานอกสถานที ่   
Experiencing architecture and broadening horizons beyond Thailand; 

visiting buildings with organized system of resource management according to 
different social, economic, and environmental contexts as well as different 
technological advancements; widening knowledge and understanding of 
energy and environmental conservation for application in design; includes 
looking at urban design, urban planning, site planning, landscape architecture, 
and interior design. 

Field trips required. 
 
261 420 วิทยานิพนธ์       มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
   (Thesis)         

วิชาบังคับก่อน:  261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
การศึกษาเฉพาะบุคคลในเนื้อหาที่สนใจเกี่ยวข้องกับแนวความคิดในการออกแบบ 

เป็นหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Individual undertaking in research on approved topic of interest 

relating to conceptual design, carried out under supervision of an advisor. 
 

261 421        วิทยานิพนธ์               มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
(Thesis)  
วิชาบังคับก่อน:  261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

การศึกษาเฉพาะบุคคลในเนื้อหาที่สนใจเกี่ยวข้องกับการออกแบบเพ่ืออนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ โดยเสนอในรูปแบบของงานวิจัย ภายใต้
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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Individual research on an approved topic of interest relating to energy 
and environmental design, carried out under supervision of an advisor. 
 
 

261 422 การค้นคว้าอิสระ      มีค่าเทียบเท่า  6 หน่วยกิต 
(Independent Study) 
วิชาบังคับก่อน:  261 410  วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์                                 
  การค้นคว้าอิสระในหัวข้อเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณาจารย์
ประจ ารายวิชาและพัฒนาโครงงานภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Individual undertaking in study on an architectural topic approved by  
course committee and carried out under supervision of an appointed advisor. 

 

261 423 การค้นคว้าอิสระ         มีค่าเทียบเท่า  6 หน่วยกิต 
(Independent Study) 
วิชาบังคับก่อน:  261 410  วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์                                 
  การค้นคว้าอิสระในหัวข้อเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณาจารย์ประจ ารายวิชาและพัฒนาโครงงานภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Individual undertaking in study on an architectural topic approved by  
course committee and carried out under supervision of an appointed advisor. 
 

261 430 การศึกษารายบุคคลในทางสถาปัตยกรรม     3(1-4-4) 
    (Individual Study in Architecture) 

เลือกศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Individual undertaking in a study on topic of special interest approved  

by an advisor. 
 
261 431 สัมมนาสถาปัตยกรรม       3(3-0-6) 
   (Seminar in Architecture) 
   สัมมนาเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ตั้งแต่จุดเริ่มต้น กระบวนการคิด  
  การออกแบบ หลักการและแนวคิดต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรมและ 
  สภาพแวดล้อม 

  Seminar on contemporary architecture, their conceptions, thinking  and 
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designing processes; principles and concepts concerning architectural and 
environmental design. 

 
261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ์      3(3-0-6) 
   (Critical Theory and Design Criticism) 

  ทฤษฎี หลักการ กระแสนิยม ที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการคิดและการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม  การเปลี่ยนแปลงของระบบความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมวัฒนธรรม ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบ ตลอดจนรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมที่
ปรากฏขึ้นในยุคสมัยต่าง ๆ 
  Theory, principles and movements relating to architectural thinking 
and designing process; changes in socio-cultural paradigms affecting design 
methods and architectural styles of different periods. 
 

261 433 ความหมายและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม                            3(3-0-6) 
   (Meaning and Perception in Architecture) 

ความรู้ความเข้าใจด้านปรัชญาและทฤษฎี  ที่ เกี่ยวเนื่ องกับความหมายทาง
สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของมนุษย์และการอยู่อาศัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปรากฏการณ์ทางพฤติกรรมและการรับรู้ของมนุษย์ตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับสังคม และ
วัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรม 

Understanding philosophy and theory in meaning of architecture and 
environment, human nature and architecture; factors affecting human 
perception and behavior at individual as well as socio-cultural levels of 
interaction and implications for architectural design. 

 
261 434  ศิลปะของการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
    (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 

ปรัชญา ทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะการก่อสร้าง การท า
รายละเอียดและวัสดุทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือความสมบูรณ์ในการพัฒนาแบบ
และใช้เป็นสื่อในการแสดงออกซ่ึงแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมนั้น ๆ 

Philosophy, theory, and practical approaches to the art of 
construction; developing architectural details and using various types of 
materials to express design concepts. 
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261 435 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม    3(3-0-6) 
   (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 

การวิเคราะห์ ระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการตั้งค าถามและกระบวนการด าเนินการ
วิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรม 

Research methodology, analysis, and problem identification; various 
approaches to design-related research. 

 
261 436 สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล    3(3-0-6) 
   (Architecture and Global Cultural Landscape) 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ของ
หลายหลากชนชาติ การอุบัติขึ้นของแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ในนานา
อารยธรรม  กระบวนการคิด การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคต่าง ๆ จากท่ัวโลก   

มีการศึกษานอกสถานที ่
Various creative traditions concerning architecture and landscape of 

different cultural groups; design approaches adopted by different civilizations; 
thinking process, developments and changes concerning the cultural 
environment in different regions of the world. 

Field trips required. 
 

261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม         3(2-2-5) 
 (Architecture for the Environment) 

แนวคิดของงานสถาปัตยกรรมที่เน้นเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน การค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ความสบายและสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Concept of energy conservation, environmental awareness in 

architectural design and comfort and wellbeing of building occupants.  
Field trips required. 
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261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น 3(2-2-5) 
(Introduction to Building Environment Modeling and Analysis) 

   พ้ืนฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อการออกแบบอาคาร  

   Fundamental use of computer programs for modeling and analyzing 
environmental influence in the process of building design. 

 
261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง  3(2-2-5) 

(Advanced Building Environment Modeling and Analysis) 
   การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือจ าลองสภาพแวดล้อมและประสิทธิภาพการใช้

พลังงานของอาคารขั้นสูง เพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยหรือประกอบการประเมินอาคารเขียว 
Advanced use of computer programs for modeling and analyzing  

environmental performance and energy efficiency of buildings for the purpose 
of architectural research or green building assessment. 

 
261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร                   3(2-2-5) 

(Low Environmental Impact Building Materials) 
เทคนิคในการประเมินผลกระทบของวัสดุที่มีต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการประเมิน วัฏจักร

ชีวิตของวัสดุ และวิธีการประเมินแบบอื่น ๆ  หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้วัสดุและการติดตั้งเพ่ือ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร 

Techniques for evaluating material properties in terms of impact on 
the environment; life cycle assessment and other methods of evaluation; 
criteria for selecting materials and means of installation to reduce 
environmental impact. 

 
261 441 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร    3(2-2-5) 

(Natural Ventilation in Architectural Design) 
ทฤษฎีและหลักการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร เพื่อให้เกิด

สภาวะสบายและประหยัดพลังงานส าหรับภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น การใช้เครื่องมือเพ่ือ
วิเคราะห์และจ าลองประสิทธิภาพการระบายอากาศในอาคาร 

Principles of natural ventilation for design of buildings in tropical 
climate to provide thermal comfort and conserve energy; use of computing 
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tools to analyze and model the performance of natural ventilation strategies 
in building. 

 
261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม       3(2-2-5) 

(Lighting in Architecture) 
ทฤษฎีและวิธีการส าหรับการให้แสงสว่างทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ การน า

แสงสว่างไปใช้เพ่ือส่งเสริมงานสถาปัตยกรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความสบาย ความ
งาม พลังงาน และสภาพแวดล้อม  

มีการศึกษานอกสถานที ่
Theories and practice for natural and artificial lighting; use of lighting to 

enhance architectural design with regards to function, comfort, aesthetic 
quality, energy consumption and environment.  

Field trips required. 
 

261 443 ระบบการประเมินอาคารเขียว          3(3-0-6) 
  (Green Building Rating Systems) 

ระบบการประเมินอาคารเขียวของต่างประเทศและประเทศไทย องค์ประกอบของ
อาคารเขียว หลักเกณฑ์และวิธีในการประเมิน มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและ
ด าเนินงานก่อสร้างเพ่ือขอรับรองเป็นอาคารเขียว 

International and Thai green building rating systems; element of green 
building, criteria and assessment methods; requirements and process for green 
building certification. 

 
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่ง  ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.  
พันธุดา พุฒิไพโรจน์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Arch. D. (Architecture) University of 
Michigan, USA (1989) 
Cert. (Geographic Information 
System) University of Queensland 

12 12 
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and University of Adelaide, 
Australia (1994) 
สถ.ม. (เคหการ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2523) 
สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2520) 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.  
ต้นข้าว ปาณินท์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (History & Theory of 
Architecture) University of  
Pennsylvania, USA (2003) 
M.S. (History & Theory of 
Architecture) University of 
Pennsylvania, USA (1997) 
M.Arch. University of Houston, USA 
(1995) 
สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533) 

12 12 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
ธาริณี รามสูต 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Architecture) University of 
Sheffield, UK (2011) 
M. Phil. (Environmental Design in 
Architecture) University of 
Cambridge, UK (2000) 
ส ถ .บ . (ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ภ า ย ใน )  
เกี ย รติ นิ ยม อัน ดั บ  1 จุ ฬ าล งก รณ์
มหาวิทยาลัย (2541) 

12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่ง  ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.  
พันธุดา พุฒิไพโรจน์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Arch. D. (Architecture) University of 
Michigan, USA (1989) 
Cert. (Geographic Information 
System) University of Queensland 
and University of Adelaide, 
Australia (1994) 
สถ.ม. (เคหการ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2523) 
สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2520) 

12 12 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.  
ต้นข้าว ปาณินท์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (History & Theory of 
Architecture) University of  
Pennsylvania, USA (2003) 
M.S. (History & Theory of 
Architecture) University of 
Pennsylvania, USA (1997) 
M.Arch. University of Houston, 
USA. (1995) 
สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533) 

12 12 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
ธาริณี รามสูต 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Architecture) University of 
Sheffield, UK (2011) 
M. Phil. (Environmental Design in 
Architecture) University of 
Cambridge, UK (2000) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)  
เกี ย รติ นิ ยม อัน ดั บ  1  จุ ฬ าล งกรณ์
มหาวิทยาลัย (2541) 

12 12 
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ล าดับ ต าแหน่ง  ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

4 รองศาสตราจารย์ 
มาลินี ศรีสุวรรณ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

M.Sc. (Tropical Architecture) Pratt 
Institute, USA (1969) 
สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2509) 
Cert. (Sun Control of Buildings, 
Thermal Design of Buildings in The 
Tropics and Energy Conservation in 
Buildings) National University of 
Singapore, Singapore (1974) 

9 9 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
อภิรดี เกษมศุข 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Architecture) University 
College London, UK (2003) 
M.Sc. (Advanced Architectural 
Studies) University College London, 
UK (1996) 
M.Arch. The Catholic University of 
America, USA (1992) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 

12 12 

6 อาจารย์ ดร.สัทธา  
ปัญญาแก้ว 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Architecture) University of 
Sheffield, UK (2012) 
M.Sc. (Computer Aided 
Environmental Design) University 
of Sheffield, UK (2006) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2546) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 

12 12 

7 อาจารย์นันทพล จั่นเงิน 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

M.Arch. (Architecture and 
Urbanism Architectural) Association 
School of Architecture, UK (2007) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
 

9 9 
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ล าดับ ต าแหน่ง  ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

8 อาจารย์อดิศร ศรีเสาวนันท์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2548) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 

9 9 

9 อาจารย์ ดร.ศราวุธ เปรมใจ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Doctorat (Urbanismemention 
architecture) Universite Pierre 
Mendes France de Grenoble, 
France (2006) 
D.E.A. (Ambiances Architecturales 
et Urbaines) Universite de Nantes, 
France (2002) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 

9 9 

10 อาจารย์ ดร.พิมลศิริ  
ประจงสาร 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

9 9 

11  อาจารย์ธนาคาร  
โมกขะสมิต  
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2556) 
สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2550) 

6 6 

12 อาจารย์พัฒนปกรณ์  
ลีลาพฤทธิ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2549) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2545) 

6 6 

13 อาจารย์จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2549) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต (2546) 
 

6 6 
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ล าดับ ต าแหน่ง  ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

14 อาจารย์สุคตยุติ จารุนุช 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2551) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 

6 6 

15 ศาสตราจารย์ ดร.วีระ  
อินพันทัง 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2524) 
สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2518) 

6 6 

 

3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ 
ล าดับ ต าแหน่ง  ช่ือ  สกุล คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
1 อาจารย์ลิขิต กิตติศักดิ์นันท์ M.Arch. (First Professional Degree) Harvard University, USA 

(1999) 
ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2536) 

2 อาจารย์ ดร.นวลวรรณ  
ทวยเจริญ 

Ph.D. (Architecture: Lighting) University of Sheffield, UK 
(2006) 
M.Sc. (Built Environment: Light and Lighting) University 
College London, UK (2002) 
สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) 
 ไม่มี 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ด้านสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์งาน
สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความจ ากัด
ของทรัพยากรโลกโดยเฉพาะทรัพยากรด้านพลังงาน 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถค้นคว้า ด าเนินการวิจัย 
เขียนรายงาน และสรุปผลการวิจัยเพื่อน าเสนอผลงานให้เป็นองค์ความรู้ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมต่อไป   

      
5.3 ช่วงเวลา 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

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

 
5.5  การเตรียมการ 

(1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ   
(2) มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
(4) มีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา มีหัวข้องานวิจัยที่อยู่ในความสนใจและสามารถขอรับทุนสนับสนุน

การวิจัยจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้ศึกษา 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

(1) นักศึกษาก าหนดหัวข้อและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเพ่ือขออนุมัติ 

(2) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจากรายงานที่ได้ก าหนด
รูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

(3) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ประเมินผล 
 
 



 

มคอ.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

38 

(4) การประเมินผลวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 เรื่องการท าวิทยานิพนธ์ (หมวดที่ 6) และการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา (หมวดที่ 4) (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง  
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความมุ่งมั่นที่จะผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมโดยจัดให้มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาในหลักสูตรสามารถพัฒนา
ตนเองให้มีความสามารถพิเศษเฉพาะ ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น า  มีความคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางด้าน
สถาปัตยกรรม  เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ  นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการแต่งกายและการวางบุคลิกภาพให้เหมาะสม 

เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการ
ท างานในรายวิชาสัมมนาและบางรายวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนที่นักศึกษาจะ
ส าเร็จการศึกษา  มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  และจัดสัมมนาเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างชาติให้
สัมมนาหรือมาสอนในบางรายวิชาเพ่ือทักษะการเรียนรู้ 

ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

ให้ความรู้เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในการศึกษาวิจัย  ผลกระทบต่อ
สังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ และมีกิจกรรมที่เสริมสร้าง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านความคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ 

ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เชิงทฤษฎี  และได้ฝึกกระบวนการการคิดวิเคราะห์  
และสังเคราะห์ผ่านการปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรม และจัดให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสน าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ต่อผู้เชี่ยวชาญ  และผู้ประกอบ
วิชาชีพภายนอก 

ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ 
และมีวินัยในตนเอง 

การคิดเชิงกลยุทธ์ต้องเกิดมาจากความคิดภายในของผู้น า และน าไปสู่
กระบวนการการท างานที่มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการท างานที่มี
ระบบและแบบแผน  โดยให้นักศึกษามีภาวะการเป็นผู้น าจากกิจกรรม  
การมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นปีและระหว่างชั้นปี มีความรับผิดชอบและมีวินัยใน
การวางแผนปฏิบัติงานวิจัยในวิชาที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีวินัย
ในการเข้าเรียนสม่ าเสมอ ตรงต่อเวลา และแสดงความคิดเห็นต่อเพ่ือนร่วม
ชั้นเรียนและอาจารย์ มีกิจกรรมเพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ให้
นักศึกษาได้รู้จักคิด ฝึกปฏิบัติแก้ไขปัญหา เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยเสริมสร้างความเป็นผู้น า ที่มีวินัยใน
ตนเอง 
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ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม ฝึกกระบวนการทางด้านความคิดผ่านการ
ปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรม ไม่จ ากัดวิธีการในการแสดงแบบ หรือ
เครื่องมือที่ใช้สื่อสารผลงานออกแบบ ส่งเสริมเรื่องการรับรู้สถาปัตยกรรม
ด้วยโครงการศึกษาดูงานสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มีการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรมที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติตนที่ดีในการเรียนรู้ ในการค้นคว้า 
งานวิจัย และการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้
สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา
จึงมีการสอดแทรกเรื่องท่ีเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

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

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
หลักสูตรฯ ได้วางกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
(1) สอดแทรกเนื้อหาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาต่าง ๆ 
(2) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์ 
(3) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
กลยุทธ์ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยอาจารย์ผู้สอนได้แก่  
(1) พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  
(2) พฤติกรรมการส่งงาน การสอบประเมินจากการส่งงาน ตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและ

พฤติกรรมในการสอบ 
(3) พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินจากการมีวินัย และพร้อมเพรียงของนักศึกษาใน

การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม หลักสูตร ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
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2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของวิชาการด้าน 
สถาปัตยกรรม ตลอดจนมีความรู้ในการใช้ทฤษฎีเพ่ือท างานวิจัย เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม  
สิ่งแวดล้อม ในแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาชีพ 
(2) มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่อง และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(3) สามารถน าหลักการ ทฤษฎี และความรู้อ่ืน ๆ เข้ามาสร้างแนวทาง และแก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติวิชาชีพอย่าง เหมาะสม 
(4) ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้อ่ืนในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์เพ่ือการ
ปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

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

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติการของนักศึกษา ดังนี้ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาค 
(3) การสอบปลายภาค 
(4) การสอบภาคปฏิบัติ 
(5) การน าเสนอผลงาน 
(6) การเขียนรายงาน 
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเอง และประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองเมื่อจบการศึกษา
แล้วดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
ในสาขาวิชา โดยเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจสามารถวิเคราะห์ที่มาและสาเหตุของปัญหาตลอดจน
วิธีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง พัฒนาข้อสรุปข้อเสนอแนะที่ขยายองค์ความรู้ในสาขาวิชา
ที่มีอยู่เดิม  นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

(1) สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง และท าความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยบูรณาการความรู้
ในหลาย ๆ ด้าน และสังเคราะห์แนวคิดเพ่ือวางแผน และหรือสร้างสรรค์ตามกระบวนการ
ท างาน 

(2) สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ประกอบด้วยจินตนาการ แก้ไขปัญหาในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่ซับซ้อน หรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ประสานประโยชน์ใช้สอย 
ความงาม และเทคโนโลยี บริบททางสังคมและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน 

(3) มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ที่สามารถเข้าใจที่ว่าง และรูปทรง 
(4) มีกระบวนการทางความคิดและการท างานอย่างเป็นระบบ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ใช้กลยุทธ์การสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นการพัฒนาทักษะทางปัญญาที่ประยุกต์ใช้

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

(1) การอภิปรายกลุ่ม 
(2) การท าโครงงาน 
(3) การฝึกออกแบบ (เช่น วิชา studio) 
(4) การฝึกปฏิบัติ 
(5) การเรียนรู้และจากการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติการของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งนี้เกณฑ์

ประเมินผลเป็นไปตามการก าหนดของผู้รับผิดชอบรายวิชา กลยุทธ์การประเมินประกอบด้วย 
(1) การมีส่วนร่วมในการอภิปราย  
(2) ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
(3) พฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 
(4) การสอบ 
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) มีภาวะการเป็นผู้น า หรือผู้ตามที่ดี  รู้จักการท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืน สามารถล าดับ

ความส าคัญและแก้ไขข้อขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
(3) มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และองค์กรได้อย่างถูกต้อง และมี

ประสิทธิภาพ 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์ต่างๆ ประกอบด้วย 
(1) การท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 
(2) การมอบหมายงานเป็นกลุ่ม 
(3) การมอบหมายงานเป็นรายบุคคล 
(4) การฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 

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

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นของ

นักศึกษาด้านสถาปัตยกรรม ทั้งการเรียน และการประกอบอาชีพ ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติ
ครอบคลุม ในประเด็นต่อไปนี้  

(1) มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ และน าเสนอผลงาน ทั้งการพูด การเขียน
และการใช้สื่ออ่ืน ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
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(2) สามารถน าการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่าง
เหมาะสม 

(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจ าเป็น 

(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบด้วย 
(1) การมอบหมายให้สืบค้น จัดการ และน าเสนอข้อมูล 
(2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การน าเสนอผลงาน 
(2) การเขียนรายงาน 
 

2.6 ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 

นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ ที่สามารถ
ประยุกต์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม ในประเด็นต่อไปนี้  

(1) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎี ที่ เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะและการ
ออกแบบ 

(2) สามารถประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีในการปฏิบัติการ การค้นคว้าวิจัย  และการ
ประกอบวิชาชีพ 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วย 
(1) การปฏิบัติการการออกแบบสถาปัตยกรรม 
(2) การศึกษาค้นคว้าและวิจัย 

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
(1) ผลงานการปฏิบัติการ 
(2) ผลงานการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต  
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.4 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบวิชาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กร และสังคม 
1.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 

 
2. ด้านความรู้ 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาชีพ 
2.2 มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพที่เก่ียวเนื่อง และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.3 สามารถน าหลักการ ทฤษฎี และความรู้อ่ืน ๆ เข้ามาสร้างแนวทาง และแก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
2.4 ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้อื่นในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง และท าความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยบูรณาการความรู้
ในหลาย ๆ ด้าน และสังเคราะห์แนวคิดเพ่ือวางแผน และหรือสร้างสรรค์ตามกระบวนการ
ท างาน 

3.2 สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ประกอบด้วยจินตนาการ แก้ไขปัญหาในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่ซับซ้อน หรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ประสานประโยชน์ใช้สอย 
ความงาม และเทคโนโลยี บริบททางสังคมและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน 

3.3 มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ที่สามารถเข้าใจที่ว่าง และรูปทรง 
3.4 มีกระบวนการทางความคิดและการท างานอย่างเป็นระบบ 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีภาวะการเป็นผู้น า หรือผู้ตามที่ดี รู้จักการท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืน สามารถล าดับ
ความส าคัญ และแก้ไขข้อขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
4.3 มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และองค์กรได้อย่างถูกต้อง  และมี

ประสิทธิภาพ 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ และน าเสนอผลงาน ทั้งการพูด การเขียน
และการใช้สื่ออ่ืน ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

5.2 สามารถน าการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่าง
เหมาะสม 

5.3 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจ าเป็น 

5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
 

6. ด้านทักษะด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
6.1 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎี ที่ เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะและการ

ออกแบบ 
6.2 สามารถประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีในการปฏิบัติการ การค้นคว้าวิจัย  และการ

ประกอบวิชาชีพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก                                   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
ด้านศิลปะ
และการ

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

261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์                       

261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1                       

261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2                       

261 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยนื                        

261 414 เทคโนโลยีแบบบรูณาการส าหรับ
อาคาร 

                      

261 415 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัด
พลังงาน 

                      

261 416 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ                       

261 420 วิทยานิพนธ์                       

261 421 วิทยานิพนธ์                        

261 422 การค้นคว้าอิสระ                      

261 423 การค้นคว้าอิสระ                      

261 430 การศึกษารายบุคคลในทาง                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
ด้านศิลปะ
และการ

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

สถาปัตยกรรม 
261 431 สัมมนาสถาปตัยกรรม                       

261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ์                       

261 433 ความหมายและการรบัรู้ทาง
สถาปัตยกรรม 

                      

261 434 ศิลปะของการก่อสร้าง รายละเอียด 
และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 

                      

261 435 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทาง
สถาปัตยกรรม 

                      

261 436 สถาปัตยกรรมและภูมิทศัน์วัฒนธรรม
สากล 

                      

261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม                      

261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและ
วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของอาคาร
ขั้นต้น 

                      

261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและ
วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของอาคาร
ขั้นสูง 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
ด้านศิลปะ
และการ

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

261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของอาคาร 

                      

261 441 การระบายอากาศด้วยวธิีธรรมชาต ิ
            ในการออกแบบอาคาร 

                      

261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม                       

261 443 ระบบการประเมินอาคารเขียว                      
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หมายถึงกระบวนการหาหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนว่า 

นักศึกษา ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจได้จากผลการ
ประเมินข้อสอบว่าครอบคลุม มาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความจริง การให้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา ภาควิชาฯ ได้
ด าเนินการดังนี้ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเพ่ือทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 
(1) การทวนสอบระดับรายวิชา ให้ประเมินและวัดผลการศึกษาของนักศึกษาตามลักษณะเฉพาะ

ของรายวิชา ในทุกรายวิชาได้จัดท าการประเมินผลการสอนของอาจารย์จากนักศึกษา และ
น าผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
ก าหนดระยะเวลาและกรอบในการท าวิทยานิพนธ์อย่างชัดเจน ประเมินผลความก้าวหน้า
โดยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นทั้งจากภายในและภายนอก โดยความควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษา  

(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี  และจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก 5 ปี 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการติดตามสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และน าผลการทวนสอบที่ได้มา
ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร โดยอาจด าเนินการดังนี้ 

(1) การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถและความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบอาชีพ 

(2) การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความ
พึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

(3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
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(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น ในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

(6) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนสิทธิบัตร จ านวนรางวัลทางสังคมและ
วิชาชีพ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2550 

(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะวิชา 

ภาควิชา หลักสูตร บทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
(2) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการแนะน าทักษะการสอน การประเมินผล ที่มหาวิทยาลัยจัด

ให้ 
(3) สนับสนุนเงินทุนส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในสาขาท่ีตนช านาญ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี 
(2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้

ทันสมัย 
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
(4) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการท าวิจัยเทคนิคการเรียนการสอนและการวิจัยชั้นเรียน 
(5) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
(1) ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง 
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ และขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชา 
(5) สนับสนุนงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
(6) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ  
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ประกาศใช้ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ เป็นผู้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้มี
จ านวน คุณ สมบัติ  และภาระหน้ าที่ เป็น ไปตามเกณ ฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง ซึ่งเป็นการก ากับให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน และแต่งตั้งคณะท างานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือติดตาม รวบรวมข้อมูล และจัดท ารายงานการด าเนินงานของ
หลักสูตรทุกปีการศึกษา ส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. 
หรือระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแบบอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย และ สกอ. รับรอง นอกจากนี้ 
หลักสูตรยังได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดย คณะกรรมการภายนอก เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลา ไม่เกินทุก 5 ปีการศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของคณะวิชาฯ และมหาวิทยาลัย 
 

2.  บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรฯ ก ากับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรฯ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยหลักสูตรฯ ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 นอกจากนี้แล้ว เพื่อให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิต
ตามสาขาวิชาชีพ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรจึงครอบคลุมผลการเรียนรู้ด้านที่ 6) ทักษะ
ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
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 หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว เป็นประจ าทุกปี
การศึกษาโดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และแบบส ารวจความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรไปแล้ว 1 ปีการศึกษา 
 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ และวิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มี
ความน่าเชื่อถือ นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาต้องสามารถประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน ามาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
โดยหลักสูตรฯ ก าหนดเป้าหมายการผลิตผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ และหลักสูตรฯ ได้กระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของ สกอ. ซึ่งกระบวนการกลั่นกรองเพ่ือ
ขอรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ หรือการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะอ่ืน ถือเป็นกลไกการ
ควบคุมคุณภาพของผลงานไปในตัว 
 

3.  นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 หลักสูตรฯ ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ 
หลักสูตรฯ  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
คัดเลือกให้มีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร และใช้
เครื่องมือหรือวิธีการที่น่าเชื่อถือ เพ่ือให้สามารถคัดเลือกผู้เข้าศึกษาที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการ
ส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรฯ ก าหนด 
 หลักสูตรฯ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้า
ศึกษาและประเมินความพร้อมของนักศึกษาและด าเนินการตามกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา
หรือข้อจ ากัดของนักศึกษาแรกเข้า ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.2 หมวดที่ 3) และหลักสูตรฯ ร่วมกับ
คณะวิชาฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือแนะน าแผนการศึกษา ชี้แจงกฎระเบียบและ
ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเพ่ือให้ค าปรึกษาในการเลือกแผนการ
ศึกษาและรายวิชาที่เหมาะสมกับพ้ืนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาที่แตกต่างกัน  

ส าหรับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิไม่ตรงที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตรฯ ก่อน 

ส่วนนักศึกษาที่ ขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ หรือสอบ ไม่ผ่ านภาษาต่างประเทศ 
คณะกรรมการด าเนินการหลักสูตร มีการแนะน าและส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งการอ่าน 
การสรุป ท าความเข้าใจและการน าเสนอข้อมูลภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
รายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอ่ืน หรือ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษของบัณฑิต
วิทยาลัย 
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 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะการเพ่ิมพูนทักษะในการวิจัย ซึ่ง
มีความส าคัญส าหรับการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นกลไกในการก ากับดูแลการให้
ค าปรึกษาทางทั้งทางวิชาการและการวิจัย มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าชั้นปี และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยของนักศึกษา มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีการควบคุมจ านวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และมีการติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียน เช่น การฝึก
ปฏิบัติ สัมมนาร่วมกับอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จ าลอง และ
กิจกรรมนอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์จริง 
 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีกลไกการรายงานผลที่เกิดกับนักศึกษา โดยรายงานอัตรารับนักศึกษา อัตราการคง
อยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ในที่ประชุมหลักสูตรทุกภาคการศึกษา และรายงานความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษา และความพึงพอใจต่อการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา ในการสัมมนาหลักสูตรซึ่งมีอาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าเข้าร่วม 
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือน าผลที่ได้มาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ  
 

4.  อาจารย ์
    4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 คณะวิชาฯ ภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ ร่วมกันวางแผนอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ก าหนดภาระงานที่เหมาะสม เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2558 และมี
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตรงตามความต้องการของหลักสูตร มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการ
วางแผนและจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืน ๆ ตลอดจนก ากับดูแลการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ 
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 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 หลักสูตรฯ ติดตามและวางแผนด าเนินการให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา นอกจากนี้ 
หลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือก าหนดเป้าหมายการผลิตผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ และการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปีการศึกษา  โดย
หลักสูตรฯ สนับสนุนให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เปิดสอนโดยการเข้า
ร่วมอบรมที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์รุ่นใหม่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีกลไกการ
จัดสรรทุนในระดับคณะวิชาฯ และภาควิชาฯ เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

    
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการ

ประเมินจากทั้งผู้เรียนและผู้สอน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ และทุกรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 
5 ปีการศึกษา จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรและคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
ที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งในสายวิชาการและวิชาชีพ ท าหน้าที่
พิจารณารายละเอียดและเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ในสาขาวิชา 

 
ในการออกแบบหลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และออกแบบหลักสูตรที่
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีผลการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น การก าหนดสาระรายวิชาใน
หลักสูตรเน้นการสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติของผู้เรียน ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
หลักสูตรก าหนด 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรฯ มีการก าหนดผู้สอนโดยที่ประชุมหลักสูตร ท าการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละ

รายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในหัวข้อที่สอน และมีการพิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษที่
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติวิชาชีพมาร่วมสอนเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิชาชีพและ
เพ่ิมพูนทักษะที่ตรงต่อความต้องการของตลาดและสังคม 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3) และวิธีการจัดการเรียนการสอนของทุกรายวิชา ในที่ประชุมหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา 
เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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หลักสูตรฯ มีกลไกในการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่
เหมาะสมกับหัวข้อวิจัยของนักศึกษา มีกลไกในการก ากับติดตามการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
และมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  

5.3 การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรฯ พิจารณาการจัดท า มคอ.3 ของทุกรายวิชา เพื่อก ากับวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา ที่ก าหนดไว้ในแผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
ตาม มคอ.2  

หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการน าวิธีการประเมินผู้เรียนไปใช้ในระดับรายวิชา จาก มคอ.5 และ
มีการตรวจสอบวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่เปิดสอน 
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร จาก มคอ.7 และน าผลมาพิจารณาในที่ประชุมหลักสูตร เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการประเมินผู้เรียนในปีการศึกษาถัดไป 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการประเมินผลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และระเบียบบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสู ตรฯ มีการด าเนิ น งานตามตั วบ่ งชี้ การด าเนิน งานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 และหลักสูตรฯ ประเมินมาตรฐาน
การด าเนินงานจากจ านวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็น
ผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ภาควิชาฯ คณะวิชาฯ และมหาวิทยาลัย มีระบบกลไกการส ารวจความพร้อมและความเพียงพอ
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมผ่านการประชุมหลักสูตร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและ
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเสนอรายการความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์
และนักศึกษาผ่านภาควิชาฯ เพ่ือแจ้งให้คณะวิชาฯ และ/หรือ มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น ตลอดจนการพัฒนา
ระบบทะเบียน สถิติการใช้งาน และการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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 นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะวิชาฯ และหลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถามกลางที่ส านักงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดท า เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพอเพียงและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

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

X X X 

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

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

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

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

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

 X X 

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

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 

 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดย

พิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละป ี
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2560 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายและการสอบ 

(2) ประเมินการสอนจากเอกสารการประเมินที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษา  
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามแบบฟอร์มที่คณะฯ ก าหนด 

(2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับปรุงต่อไป 
(3) คณะฯ รวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือน ามา

วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและ
สถานการณ์ของคณะ 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ภาควิชาฯ ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังจากกลุ่มบุคคลดังนี้  

(1)  นักศึกษาและบัณฑิต โดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
(2)  ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมิณภายนอก มาร่วมตรวจงานและสัมภาษณ์นักศึกษา 
(3)  ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ โดยการสัมภาษณ์ถึงความพึงพอใจข้อดีข้อเสีย 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องต่อ

ความต้องการของประเทศอยู่ตลอดเวลา 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
มีการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ

คณะกรรมการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิณ ให้เป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมิณเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 การปรับปรุงรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนน าผลจากเอกสารการประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษา และจากการสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียนไปปรับปรุง 

 
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรทั้งหลักสูตรด าเนินการทบทวน ทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย 
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหลักสูตร มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูล จากการประเมินของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษาและ
บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ 

(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จ าเป็นใน
การปรับปรุง 

(3) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
(4) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
(5) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

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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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
1. ชื่อ-นามสกุล 
 นาง พันธุดา พุฒิไพโรจน์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Arch.D. (Architecture) University of Michigan, USA (1989) 
Cert. (Geographic Information System) University of Queensland and University   
of  Adelaide, Australia (1994) 
สถ.ม. (เคหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2523) 
สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2520) 

  
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  Proceedings 

วงศิยา อนุศักดากุล และพันธุดา พุฒิไพโรจน์  (2559). "แนวทางการปรับปรุง
อาคารส านักงานภาครัฐให้เป็นอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ " เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม, ครั้งที่  3, 24 มิถุนายน 2559, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 231-248 

 
 
 
 
 



 

มคอ.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

87 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 หนังสือ  

พันธุดา พุฒิไพโรจน์. (2558). การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานไม่ยากอย่างที่คิด . 
[กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร]. จากงานวิจัยโครงการ
ส่งเสริมและก ากับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลง , กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน: 128 หน้า. 

พันธุดา พุฒิไพโรจน์. (2558). นานาสาระในการออกแบบอาคารเขียว. กรุงเทพฯ: คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: 123 หน้า. 

พันธุดา พุฒิไพโรจน์. (2558). ออกแบบอย่างไรให้เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร. 
กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: 75 หน้า. 

พันธุดา พุฒิไพโรจน์. (2557). A to Z for energy nerd: ศัพท์อาคารประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร: 146 หน้า. 

บทความทางวิชาการ  
พันธุดา พุฒิ ไพโรจน์ . (2558). “การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED” ใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , 81 (เมษายน-
มิถุนายน): 19-26. 

พันธุดา พุฒิไพโรจน์. (2557). “มาตรฐาน ASHRAE ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารเขียว
ตามเกณฑ์ LEED” ใน ASHRAE Thailand Chapter, 2: 2-9. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  34  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 204 การศึกษาขั้นต้นก่อนงานออกแบบ 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 261 411 วิทยานิพนธ์ 
 261 412 วิทยานิพนธ์ 
 261 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน 1 
 261 414 การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน 2 
 261 416 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน 
 261 417 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
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 261 422 วิทยานิพนธ์ 
 261 424 การค้นคว้าอิสระ 
 263 435 การจัดการพลังงานและสภาพแวดล้อมส าหรับอาคาร 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุดา  พุฒิไพโรจน์) 
วันที่ ……9...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2. ชื่อ – นามสกุล    

นางสาว ต้นข้าว ปาณินท์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
รองศาสตราจารย์  

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
Ph.D. (History & Theory of Architecture) University of Pennsylvania, USA (2003) 

 M.S. (History & Theory of Architecture) University of Pennsylvania, USA (1997) 
 M. Arch. University of Houston, USA (1995) 
 สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533) 
 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ต้นข้าว ปาณินท์. (2560). การศึกษาเพื่อพัฒนาการปรับตัวสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง: 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องที่และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นถิ่น
ส าหรับอนาคตในพื้นที่สามลุ่มน้ าของไทย. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ): 
309 หน้า. 

ต้นข้าว ปาณินท์. (2559). การศึกษาระบบพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ที่
เชื่อมต่อกับพื้นที่สาธารณะภายนอกโดยรอบ ด้วยกระบวนการ Semantic 
และ Syntactic. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร): 87 หน้า. 
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ต้นข้าว ปาณินท์ และธนาคาร โมกขะสมิต. (2559). “การพัฒนาแบบบ้านพื้นถิ่น

ต้นแบบ ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา เพื่อตอบสนองต่อ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ” กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(สนับสนุนทุนวิจัยโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา): 86 หน้า. 

ต้นข้าว ปาณินท์ และธนาคาร โมกขะสมิต. (2558). การพัฒนาแบบบ้านพื้นถิ่น
ต้นแบบเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา): 87 หน้า. 

ต้นข้าว ปาณินท์, พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์, ธนาคาร โมกขะสมิต, อดิศร ศรีเสาวนันท์, 
สุคตยุติ จารุนุช, เจนยุทธ ล่อใจ และจีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ.(2557). การจัดท า
พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์
สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม: เมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร. 
กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนการ
วิจัยโดยการเคหะแห่งชาติ): 57 หน้า. 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ต้นข้าว ปาณินท์ , ธนาคาร โมกขะสมิต , ศราวุธ เปรมใจ , พัฒนปกรณ์       
ลีลาพฤทธิ์, จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ, ศิริวัฒน์ ปัจฉิมะศิริ และนันทพล จั่น
เงิน. (2560). "From the 20th Century Architectural Schools of 
Thought to the Teaching of Architecture in Thailand"  ใ น 
หน้าจั่วสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 32 
(2560): C19-C33. (TCI2)  

ต้ น ข้ าว  ป าณิ น ท์ . (2559). "The Politics of Style: Vienna and the 
Ringstrasse" ใน หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และ
สภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
30 (มกราคม-ธันวาคม): C1-C14. (TCI2) 

ต้นข้าว ปาณินท์, ธนาคาร โมกขะสมิต และชินศักดิ์ ตัณฑิกุล. (2558). “Re-
construc- ting the Vernacular? The search for contemporary 
vernacular houses in central Thailand” ใน  หน้ าจั่ ว  ว่าด้ วย
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สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 29 (มกราคม-
ธันวาคม): 281-290. (TCI2) 

รักตระกูล ใจเพียร และต้นข้าว ปาณินท์. (2558). “พฤติกรรมการเรียนรู้กับ
 สถาปัตยกรรม” ใน Veridian E-Journal, Silpakorn University 
ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  และศิลปะ  8, 3 
(กันยายน-ธันวาคม): 1143-1161. (TCI1) 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์   

ต้นข้าว ปาณินท์ และธนาคาร โมกขะสมิต. (2558). KCC: Knowledge Center of 
Chachoengsao [งานออกแบบสถาปัตยกรรม]. นิทรรศการ “สถาปัตย์-ปริวรรต 
2558: 60 ปี สถาปัตย์ ศิลปากร” เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี หอศิลปะสถาปัตยกรรม
พระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 15-30 
กันยายน 2558. 

ต้นข้าว ปาณินท์ และธนาคาร โมกขะสมิต. (2558). Still House: House 3x3 [งาน
ออกแบบสถาปัตยกรรม]. นิทรรศการ “สถาปัตย์-ปริวรรต 2558: 60 ปี สถาปัตย์ 
ศิลปากร” เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 15-30 กันยายน 2558. 

 
งานแปล  

สมิธสัน, ปีเตอร์., ต้นข้าว ปาณินท์, แปล. (2560). ปีเตอร์ สมิธสันบทสนทนากับนักเรียน 
(Peter Smithson, Conversations with Students). กรุงเทพฯ: ลายเส้น: 176 
หน้า. 

Puente, Moises, ต้นข้าว ปาณินท์, แปล. (2560). บทสนทนากับ มีส ฟาน เดอ โรห์
(Conversations with Miesvan der Rohe). แปลโดย กรุงเทพฯ: ลายเส้น: 104 
หน้า. 

Adolf Loos., ต้นข้าว ปาณินท์ และธนาคาร โมกขะสมิต, แปล. (2559). บทสนทนากับ
ความว่างเปล่า (Spoken with the void). กรุงเทพฯ: ลายเส้น: 128 หน้า. 

Louis I. Kahn., ต้นข้าว ปาณินท์, แปล. (2558). หลุยส์ ไอ คาห์น บทสนทนากับนักเรียน 
(Louis I. Kahn conversations with students). กรุงเทพฯ: ลายเส้น : 104 
หน้า. 

เลอ คอร์บูซิเอร์. ต้นข้าว ปาณินท์, แปล. (2558). เลอ คอร์บูซิเอร์ บทสนทนากับนักเรียน 
(Le Corbusier talks with students from the schools of architecture). 
กรุงเทพฯ:ลายเส้น: 96 หน้า. 
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มอสตาฟาวี , โมฮ์เซน และเลเธอร์บาร์โรว์ , เดวิด.ต้นข้าว ปาณินท์ , แปล. (2558). 
ปรากฏการณ์-กาล: ชีวิตของงานสถาปัตยกรรมผ่านกาลเวลา. (On weathering 
: The Life of building in time). กรุงเทพฯ: ลายเส้น: 155 หน้า. 

 
หนังสือ 

ต้นข้าว ปาณินท์ และธนาคาร โมกขะสมิต. (2559). แบบบ้านพื้นถิ่นต้นแบบและวิธีการ
ก่อสร้าง. กรุงเทพฯ: เซ็นจูรี่ 21: 88 หน้า. 

 
 บทความทางวิชาการ  

ต้นข้าว ปาณินท์ และศราวุธ เปรมใจ. (2560). "Camillo Sitte and Otto Wagner: 
Contrasting Theoretical Positions towards Modern Cities" ใน  ห น้ าจั่ ว : 
สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 32 (มกราคม-ธันวาคม): C3-
C17. (TCI2) 

ต้นข้าว ปาณินท์. (2557). หนังสือรวมบทความ "ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม: พื้นที่
สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม." เชียงใหม่: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 56-64. 

ต้นข้าว ปาณินท์. (2557). “The Man Without Qualities: Karl Kraus, Adolf Loos 
and Aestheticism of fin de si’  cle Vienna”  ใ น  ห น้ า จั่ ว  ว่ า ด้ ว ย
สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, 28 (กันยายน 2556-สิงหาคม 
2557): 399-420. (TCI2) 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  13  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 
 261 215 การวิเคราะห์การออกแบบอาคาร 
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 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
 261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2 
 261 421 วิทยานิพนธ์ 
 261 422 วิทยานิพนธ์ 
 261 521 วิทยานิพนธ์ 
 261 522 วิทยานิพนธ์ 
 261 712 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1 
 261 713 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2 
 261 720 วิทยานิพนธ์ 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว  ปาณินท์) 
วันที่ ……9...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
3. ชื่อ – นามสกุล    

นาง ธาริณี รามสูต 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
Ph.D. (Architecture) University of Sheffield, UK (2011) 
M. Phil. (Environmental Design in Architecture) University of Cambridge, UK (2000) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ธาริณี  รามสูต  และ ประติมา นิ่มเสมอ . (2557). บ้านพักอาศัยพื้ นถิ่นกับ
ความสามารถในการรับ มือต่อความเสี่ ยงจากผลกระทบของการ
เป ลี่ ย น แ ป ล งภู มิ อ าก าศ : ก รณี ศึ ก ษ าชุ ม ชน ริ มน้ า  อ .เสน า  จ . 
พระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย): 234 
หน้า. 

สัทธา ปัญญาแก้ว และ ธาริณี  รามสูต (2559). การศึกษาปริมาณแสงสว่างที่
เหมาะสมส าหรับกิจกรรมในพื้นที่ส านักงานในประเทศไทยเพื่อการประหยัด
พลังงาน . กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(สนับสนุนทุนวิจัยโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร): 91 
หน้า. 
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  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ประติมา นิ่มเสมอ และธาริณี รามสูต. (2558). "บ้านพักอาศัยพ้ืนถิ่นในชุมชน
ริมน้้าภาคกลางของประเทศไทยกับความสามารถในการรับมือกับน้้า
ท่วมในปัจจุบัน" ใน หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ไทย, 12: 98-119. (TCI1) 

   Proceedings  
Tharinee Ramasoot and Satta Panyakaew. (2017). “Illumination 

Levels for Office Work in Thailand: Standards VS 
Occupants’s Perspective” in Lux Europa: Proceedings 
[Lighting Engineering Society of Slovenia]: 18-20 
September 2017: 533-537. 

ธาริณี รามสูต และสัทธา ปัญญาแก้ว. (2558). “การก้าหนดเกณฑ์ปริมาณ
แสงสว่างส้าหรับประเทศไทย: การทบทวนแนวทางและวิธีการศึกษา 
(Prescribing the illumination levels for Thailand: A Review 
of Approaches and Methodologies).” ใน เอกสารสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2558 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2558: 200-210. 

Tharinee Ramasoot and Pratima Nimsamer (2015)."Assessing the 
 adaptation capacity of riparian vernacular houses in the 
face of  climate change:  Can local wisdom be used to 
improve flood  resilience in Ayuttaya, Thailand?” in 
Architecture and Resilience on the Human Scale: 
Proceedings [ Sheffield School of Architecture] , 10-12 
September 2015: 529-536. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  16  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 103 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 
 261 104 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 
 261 105 สถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อม 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
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 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 วิทยานิพนธ์ 
 265 101 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสถาปัตยกรรม 1 
 265 201 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสถาปัตยกรรม 1 
 265 202 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสถาปัตยกรรม 2 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 412 วิทยานิพนธ์ 
 261 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน 1 
 261 414 การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน 2 
 261 422 วิทยานิพนธ์ 
 261 424 การค้นคว้าอิสระ 
 261 437 สถาปัตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคาร 
 261 441 แสงในงานสถาปัตยกรรม 
 261 716 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อม 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารณิ ี รามสูต) 
วันที่ ……9...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
4. ชื่อ – นามสกุล    

นาง มาลินี ศรีสุวรรณ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
รองศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
M.Sc. (Tropical Architecture) Pratt Institute, USA (1969) 
สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2509) 
Cert. (Sun Control of Buildings, Thermal Design of Buildings in The Tropics and 
Energy Conservation in Buildings) National University of Singapore, Singapore. 
(1974) 

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

พิมลศิริ ประจงสาร และมาลินี ศรีสุวรรณ. (2557). กลยุทธ์ในการระบายอากาศ
ด้วยวิธีธรรมชาติ เพื่ อสร้างสภาวะสบายส าหรับอาคารสูงพักอาศัย . 
กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุน
วิจัยโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร): 150 หน้า.  

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

มาลินี ศรีสุวรรณ. (2558). “แบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเหล็กเสริม
แบบเกี่ยวล๊อค.” หน้าจั่วว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และ
สภาพแวดล้อม, 29  (มกราคม-ธันวาคม 2558): 311-320. (TCI2) 
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Proceedings  
ฤชากร ทองทัย, มาลินี ศรีสุวรรณ และปรีชยา มหัทธนทวี. (2559). “การ 

ออกแบบช่องเปิดระบายอากาศของบ้านแถวเพื่อให้เกิดสภาวะสบาย 
กรณีศึกษา: โครงการบ้านเอ้ืออาทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ใน 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 
12 เรื่อง นเรศวรวิจัย ครั้งที่12 และนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, 
21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร: 1789-1813. 

พิมลศิริ ประจงสาร และมาลินี ศรีสุวรรณ. (2558). “การเพ่ิมขอบเขตสภาวะ
สบายจากการเพ่ิมความเร็วลมในภูมิภาคเขตร้อนชื้น” ใน เอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ.2558 เรื่อง 
สถาปัตย์กระบวนทัศน์ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: 
333-350. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  37  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 105 สถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อม 
 261 106 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 
 261 107 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 
 261 205 หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 วิทยานิพนธ์ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน 1 
 261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 

261 421 วิทยานิพนธ์ 
 261 422 วิทยานิพนธ์ 
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ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 

(รองศาสตราจารย์มาลินี  ศรีสุวรรณ) 
วันที่ ……9...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

5. ชื่อ – นามสกุล    
นางสาว อภิรดี  เกษมศุข 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
Ph.D. (Architecture) University College London, UK (2003) 
M.Sc. (Advanced Architectural Studies) University College London, UK (1996) 
M.Arch. The Catholic University of America, USA (1992) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

อภิรดี  เกษมศุข , วีระ อินพันทัง และสุคตยุติ  จารุนุช. (2557). ศาลา
อเนกประสงค์แบบถอดประกอบได้. กรุงเทพฯ, คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร): 48 หน้า. 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

วีระ อินพันทัง, อภิรดี เกษมศุข และสุคตยุติ จารุนุช. (2558). “เถรอดเพล” 
จากของเล่นเป็นศาลา" ใน หน้าจั่วว่าด้วยสถาปัตยกรรม การ
ออกแบบ และสภาพแวดล้อม, 30 (มกราคม-ธันวาคม): C-15-C29. 
(TCI2) 
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อภิรดี เกษมศุข. (2556). “Curating Sound/Designing Place.” ใน หน้า
จั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 27 
(กันยายน 2555-สิงหาคม 2556): 305-322. (TCI2) 

Proceedings 
Apiradee Kasemsook and Pheereeya Boonchaiyapruek. ( 2015) 

“Towards spatial network multiplicity: A special reference 
to Bangkok”  in Proceedings of the 10th International 
Space Syntax Symposium, London, 52: 1-15. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ผลงานสร้างสรรค์   
อภิรดี เกษมศุข, วีระ อินพันทัง และสุคตยุติ จารุนุช. (2557). บ้านส าหรับ

ผู้ประสบภัย [สถาปัตยกรรม]. งานสถาปนิก 2557 อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี กรุงเทพฯ: 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557. 

 
บทความทางวิชาการ 

อภิรดี  เกษมศุข. (2557). หนังสือรวมบทความ "ว่าด้วยทฤษฎีทาง
สถาปัตยกรรม: พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม." เชียงใหม่: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 45-57. 

Apiradee Kasemsook and A.  Juengsophonvitawas.  ( 2016) . 
“ Silencing Sound /  Becoming Too Similar? in the Midst of 
Socio-Cultural Identity Changes Through the Intense Urban 
Transformation of Four ASEAN Cities.  Music and Socio-
cultural”  in Developments of the ASEAN, Bangkok, 
Thailand, 7-9 September 2016: 34-35. 

Apiradee Kasemsook and Nuttinee Karnchanaporn.  ( 2014) . 
“Alternating Boundaries:  Planning the Unplanned.” Mn´M 
Workbook 3: Future Urban Intensities, 2014: 82-87. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  24  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 107 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 
 261 204 การออกแบบสถาปัตยกรรม 8 
 261 206 การออกแบบสถาปัตยกรรม 8 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 สัมมนาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

261 210 สัมมนางานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 102 513 เสียง ศิลปะและสถาปัตยกรรม 
 102 515 โครงงานวิจัยบูรณาการ 
 102 516 สัมมนาการออกแบบและศิลปะเสียง 1 
 102 517 สัมมนาการออกแบบและศิลปะเสียง 2 
 102 535 การแสดงและการประพันธ์ 
 261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
 261 421 วิทยานิพนธ์ 
 261 422 วิทยานิพนธ์ 
 261 426 สัมมนาการออกแบบชุมชนเมืองและภูมิสถาปัตยกรรม 
 261 434 ศิลปะของการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 
 261 435 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 
 261 436 สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล 
 261 461 วิทยานิพนธ์ 
 261 613 ปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
 261 620 วิทยานิพนธ์ 
 261 710 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1 
 261 711 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี  เกษมศุข) 
วันที่ ……9...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
6. ชื่อ – นามสกุล                        
 นาย สัทธา ปัญญาแก้ว 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
อาจารย์ 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
Ph.D. (Architecture) University of Sheffield, UK (2012) 
M.Sc. (Computer Aided Environmental Design) University of Sheffield, UK (2006) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 

 
สังกัด 
 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   Proceedings  

ธาริณี รามสูต และ สัทธา ปัญญาแก้ว. (2558). “การก้าหนดเกณฑ์ปริมาณ
แสงสว่างส้าหรับประเทศไทย: การทบทวนแนวทางและวิธีการศึกษา 
(Prescribing the illumination levels for Thailand: A Review of 
Approaches and Methodologies).” ใน เอกสารสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ณ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2558 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2558: 200-210. 

อรุณโรจน์ สิริโภควิบูลย์ และสัทธา ปัญญาแก้ว. (2558). “การจัดกลุ่มบ้าน
แถวที่มีผลต่อประสิทธิภาพการระบายอากาศ: กรณีศึกษาบ้านแถวในเขต
ปริมณฑลกรุงเทพฯ” ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ.2558 เรื่อง สถาปัตย์กระบวนทัศน์. ณ คณะ



 

มคอ.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
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สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ: คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: 267-284. 

  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

  ผลงานสร้างสรรค์   
พินัย สิริเกียรติกุล, กิตติยา ชูวรรธนะกรณ์ และสัทธา ปัญญาแก้ว. (2559) SMB 

[สถาปัตยกรรม]. in ASA NEXT | ตัวตน คนไทย, กรุงเทพฯ: ลายเส้น พับบลิซ
ชิ่ง: 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558. 

พินัย สิริเกียรติกุล, กิตติยา ชูวรรธนะกรณ์ และสัทธา ปัญญาแก้ว. (2558). อาคาร
เทศบาลไทรน้อย [สถาปัตยกรรม]. โครงการปรับปรุงและต่อเติม อาคาร
เทศบาลไทรน้อย ต าบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี. สูจิบัตร สถาปัตย์-ปริวรรต 
2558: 60 ปี สถาปัตย์ศิลปากร: 15 – 30 กันยายน 2558. 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  13  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 103 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 
 261 104 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 วิทยานิพนธ์ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน 1 
 261 414 การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน 2 
 261 421 วิทยานิพนธ์ 
 261 422 วิทยานิพนธ์ 

261 433 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สถาปัตยกรรม และธรรมชาติ 
 261 437 สถาปัตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคาร 
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ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(อาจารย์ ดร.สัทธา  ปัญญาแก้ว) 
วันที่ ……9...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
7. ชื่อ – นามสกุล    

นาย นันทพล จั่นเงิน  
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
อาจารย์ 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
M.Arch. (Architecture and Urbanism Architectural) Association School of 
Architecture, UK (2007) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ต้นข้าว ปาณินท์, ธนาคาร โมกขะสมิต, ศราวุธ เปรมใจ, พัฒนปกรณ์ ลีลา
พฤทธิ์,    จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ, ศิริวัฒน์ ปัจฉิมะศิริ และนันทพล จั่น
เงิน. (2560). "From the 20th Century Architectural Schools of 
Thought to the Teaching of Architecture in Thailand"  ใ น 
หน้าจั่ว สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 32 
(2560): C19-C33. (TCI2) 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

  ผลงานสร้างสรรค์   
นันทพล จั่นเงิน . (2558). สถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา [สถาปัตยกรรม]. 

นิทรรศการ “สถาปัตย์-ปริวรรต 2558: 60 ปี สถาปัตย์ ศิลปากร” 
เนื่องในวันศิลป์     พีระศรี ณ หอศิลปะ สถาปัตยกรรมพระพรหม
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พิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 15-30 
กันยายน 2558. 

นันทพล จั่นเงิน. (2558). Folded House: Phaholyothin 24 Bangkok 
[สถาปัตยกรรม]. นิทรรศการ “สถาปัตย์-ปริวรรต 2558 : 60 ปี 
สถาปั ตย์  ศิลปากร” เนื่ องใน วันศิ ลป์  พี ระศรี  ณ  หอศิลปะ
สถาปั ตยกรรมพระพรหมพิจิ ตร คณ ะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 15-30 กันยายน 2558. 

 
หนังสือ  

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

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  9  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 106 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 
 261 107 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 
 261 108 การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม 2 
 261 111 สถาปัตยกรรมชุมชน 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 วิทยานิพนธ์ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
 261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2 
 261 421 วิทยานิพนธ์ 
 261 434 ศิลปะของการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(อาจารย์นันทพล  จั่นเงิน) 
   วันที่ ……9...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
8. ชื่อ – นามสกุล  
 นาย อดิศร ศรีเสาวนันท์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
อาจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
อดิศร ศรีเสาวนันท์ และวีระ อินพันทัง. (2559). “แนวความคิดเรื่องสถานที่ 

และปรากฏการณ์วิทยากับการศึกษางานสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ” 
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
15, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): 1-20. (TCI1) 

อดิศร ศรีเสาวนันท์, กฤษฎา อานโพธิ์ทอง และเจนยุทธ ล่อใจ. (2557). “ไม้
และอิฐในการก่อสร้างเรือนชาวไทเหนือชุมชนบ้านหนองเงิน เชียงตุง 
เมียนมาร์” ใน หน้าจั่ว: วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 28 (กันยายน 2556-สิงหาคม 2557): 41-51. 
(TCI2) 
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  หนังสือ 

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

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี   

ระดับปริญญาตรี 
 261 106 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 
 261 107 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 วิทยานิพนธ์ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
 261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(อาจารย์อดิศร  ศรีเสาวนันท์) 
วันที่ ……9...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

9. ชื่อ – นามสกุล    
นาย ศราวุธ เปรมใจ  
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
อาจารย์ 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
Doctorat (Urbanismemention architecture) Universite Pierre Mendes France de 
Grenoble, France (2006) 
D.E.A. (Ambiances Architecturales et Urbaines) Universite de Nantes, France (2002) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ต้นข้าว ปาณินท์, ธนาคาร โมกขะสมิต, ศราวุธ เปรมใจ, พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์, 

จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ, ศิริวัฒน์ ปัจฉิมะศิริ และนันทพล จั่นเงิน. (2560). "From 
the 20th Century Architectural Schools of Thought to the 
Teaching of Architecture in Thailand" ใน หน้าจั่ว สถาปัตยกรรม การ
ออกแบบ และสภาพแวดล้อม, 32 (2560): C19-C33. (TCI2) 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ผลงานสร้างสรรค์   
ศรา วุธ เป รมใจ . (2560). โครงการออกแบบอาคาร 72 ปี  วนศาสตร์ 

[สถาปัตยกรรม]. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ , สถาปัตย์ปริทัศน์ 
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบครั้งที่ 1 จัดโดย
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะสถาปัตยกรรม
ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร , ค ณ ะ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2560. 

บทความทางวิชาการ  
ต้นข้าว ปาณินท์  และศราวุธ เปรมใจ . (2560). "Camillo Sitte and Otto 

Wagner: Contrasting Theoretical Positions towards Modern Cities" 
ใน หน้าจั่ว: สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 32 
(มกราคม-ธันวาคม): C3-C17. (TCI2) 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 1 ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 106 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 
 261 107 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 

261 213 การวิเคราะห์การออกแบบอาคาร 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
 261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

  วันที่ ……9...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

10. ชื่อ – นามสกุล    

นาง พิมลศิริ ประจงสาร  
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
อาจารย์ 

 

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

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

พิมลศิริ ประจงสาร. (2559). รูปแบบการเปิดหน้าต่างเพื่อลดการใช้พลังงานเพื่อ
การปรับอากาศในอาคารสูงพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ, คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนันสนุนทุนวิจัยโดยส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร): 150 หน้า. 

พิมลศิริ ประจงสาร และมาลินี ศรีสุวรรณ. (2557). กลยุทธ์ในการระบายอากาศ
ด้วยวิธีธรรมชาติ เพื่ อสร้างสภาวะสบายส าหรับอาคารสูงพักอาศัย . 
กรุงเทพฯ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนันสนุนทุน
วิจัยโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร): 150 หน้า. 
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  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   Proceedings  

Prajongsan, P. (2017). “Window use: Potential and challenge to 
more energy-efficient residential buildings in hot-humid 
climates.” In: Brotas, L., Roaf, S. & Nicol, F., eds. Design to 
thrive – PLEA 2017, 2th-5th July 2017 Edinburgh, UK.: NCEUB 
2017, 5254-5261.  

ธีรภัทร ถนัดศิลปกุล และพิมลศิริ ประจงสาร. (2559). "การออกแบบผังห้อง
ชุดพักอาศัยที่มีช่องเปิดด้านเดียวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างสภาวะ
สบายจากการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ." ใน การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอาคารด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 (Building 
Technology Alliance Conference on Energy and 
Environment (BTAC 2016), 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็น
ทาราและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น: คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 249-262. 

พิมลศิริ ประจงสาร และ มาลินี ศรีสุวรรณ. (2558). “การเพ่ิมขอบเขต
สภาวะสบายจากการเพ่ิมความเร็วลมในภูมิภาคเขตร้อนชื้น” ใน 
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ.2558 
เรื่อง สถาปัตย์กระบวนทัศน์  ณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย: 333-350. 

วดียา เนตรพระ และพิมลศิริ ประจงสาร. (2558). “อัตราส่วนพ้ืนที่ช่องเปิด
ต่อพ้ืนที ่ ผนังเพ่ือเพ่ิมความสบายในอาคารกีฬา: กรณีศึกษาอาคารใน
ร่ม ระดับสโมสร” ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ป ระจ า ปี  พ .ศ .2558 เรื่ อ ง  ส ถ าปั ต ย์ ก ร ะบ วน ทั ศ น์  ค ณ ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร . กรุงเทพฯ: คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: 249-266. 
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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 ปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
 261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 1 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

 (อาจารย์ ดร.พิมลศิริ  ประจงสาร) 
วันที่ ……9...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
11. ชื่อ – นามสกุล    

นาย ธนาคาร โมกขะสมิต  
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
อาจารย์ 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) 
สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 

 
สังกัด   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ต้นข้าว ปาณินท์ และธนาคาร โมกขะสมิต. (2559). “การพัฒนาแบบบ้าน
พื้นถิ่นต้นแบบ ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา เพื่อ
ตอบสนองต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ” กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนการวิจัยโดยส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา): 86 หน้า.  

ต้นข้าว ปาณินท์ และธนาคาร โมกขะสมิต. (2558). “การพัฒนาแบบบ้าน
พื้นถิ่นต้นแบบเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ” กรุงเทพฯ: คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนการวิจัยโดย
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา): 87 หน้า.  

 
 



 

มคอ.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ต้นข้าว ปาณินท์, ธนาคาร โมกขะสมิต, ศราวุธ เปรมใจ, พัฒนปกรณ์ ลีลา
พฤทธิ์, จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ, ศิริวัฒน์ ปัจฉิมะศิริ และนันทพล จั่นเงิน. 
(2560). " From the 20th Century Architectural Schools of 
Thought to the Teaching of Architecture in Thailand"  ใ น 
หน้าจั่วสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 32 
(2560): C19-C33. (TCI2) 

ต้นข้าว ปาณินท์, ธนาคาร โมกขะสมิต และชินศักดิ์ ตัณฑิกุล. (2558). “Re-
construc- ting the Vernacular? The search for contemporary 
vernacular houses in central Thailand” ใน  หน้ าจั่ ว  ว่าด้ วย
สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 29 (มกราคม-
ธันวาคม): 281-290. (TCI2) 

Proceedings  
ต้นข้าว ปาณินท์, พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์, ธนาคาร โมกขะสมิต, อดิศร ศรี

เสาวนันท์, สุคตยุติ จารุนุช, เจนยุทธ ล่อใจ และจีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ. 
(2558). “การจัดท้าพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่
อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมือง
หลังสวนชุมพร” ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจ าปี  พ .ศ .2558 เรื่ อง สถาปั ตย์กระบวนทั ศน์ . ณ  คณ ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ: คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: 351-374. 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานสร้างสรรค์   

ต้นข้าว ปาณินท์ และธนาคาร โมกขะสมิต . (2558). KCC: Knowledge 
Center of Chachoengsao [ง าน ออ ก แ บ บ ส ถ าปั ต ย ก รรม ]. 
นิทรรศการ “สถาปัตย์-ปริวรรต 2558: 60 ปี สถาปัตย์ ศิลปากร” 
เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 15-30 กันยายน 
2558. 

ต้นข้าว ปาณินท์ และธนาคาร โมกขะสมิต. (2558). Still House: House 
3x3 [งานออกแบบสถาปัตยกรรม]. นิทรรศการ “สถาปัตย์-ปริวรรต 



 

มคอ.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

117 

2558: 60 ปี สถาปัตย์ ศิลปากร” เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี หอศิลปะ
สถาปั ตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณ ะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 15-30 กันยายน 2558. 

 
  หนังสือ 

ต้นข้าว ปาณินท์ และธนาคาร โมกขะสมิต. (2559). แบบบ้านพื้นถิ่นต้นแบบ
และวิธีการก่อสร้าง. กรุงเทพฯ: เซ็นจูรี่ 21: 88 หน้า. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  3  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 110 การสร้างหุ่นจ าลอง 
 261 111 สถาปัตยกรรมชุมชน 
 261 201 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 
 261 202 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 
 261 203 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 วิทยานิพนธ์ 
 261 215 การวิเคราะห์การออกแบบอาคาร 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
 261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2 
 261 434 ศิลปะของการก่อสร้าง รายละเอียดและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(อาจารย์ธนาคาร  โมกขะสมิต) 
วันที่ ……9...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
12. ชื่อ – นามสกุล    

นาย พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
อาจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2545) 

 
สังกัด   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ต้นข้าว ปาณินท์, ธนาคาร โมกขะสมิต, ศราวุธ เปรมใจ, พัฒนปกรณ์ ลีลา

พฤทธิ์,   จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ, ศิริวัฒน์ ปัจฉิมะศิริ และนันทพล จั่นเงิน. 
(2560). " From the 20th Century Architectural Schools of 
Thought to the Teaching of Architecture in Thailand"  ใ น 
หน้าจั่วสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 32 
(2560): C19-C33. (TCI2) 

Proceedings 
ต้นข้าว ปาณินท์, พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์ , ธนาคาร โมกขะสมิต , อดิศร             

ศรีเสาวนันท์, สุคตยุติ จารุนุช, เจนยุทธ ล่อใจ และจีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ. 
(2558). “การจัดท้าพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่
อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมือง
หลังสวนชุมพร” ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจ าปี  พ .ศ .2558 เรื่ อง สถาปั ตย์กระบวนทั ศน์ . ณ  คณ ะ
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สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ: คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: 351-374. 
 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 หนังสือ 

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

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  9  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 101 การออกแบบเบื้องต้น 
 261 102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 
 261 111 สถาปัตยกรรมชุมชน 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 วิทยานิพนธ์  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
 261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(อาจารย์พัฒนปกรณ์  ลีลาพฤทธิ์) 
วันที่ ……9...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 

 
 
 
 



 

มคอ.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

120 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
13. ชื่อ – นามสกุล    

นาย จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ  
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
อาจารย์ 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต (2546) 

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ต้นข้าว ปาณินท์, ธนาคาร โมกขะสมิต, ศราวุธ เปรมใจ, พัฒนปกรณ์ ลีลา
พฤทธิ์, จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ, ศิริวัฒน์ ปัจฉิมะศิริ และนันทพล จั่นเงิน. 
(2560). " From the 20th Century Architectural Schools of 
Thought to the Teaching of Architecture in Thailand"  ใ น 
หน้าจั่วสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 32 
(2560): C19-C33. (TCI2) 

   Proceedings  
ต้นข้าว ปาณินท์, พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์, ธนาคาร โมกขะสมิต, อดิศร ศรี

เสาวนันท์, สุคตยุติ จารุนุช, เจนยุทธ ล่อใจ และจีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ.
(2558). “การจัดท้าพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่
อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมือง
หลังสวนชุมพร” ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
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ประจ าปี  พ .ศ .2558 เรื่ อง สถาปั ตย์กระบวนทั ศน์ . ณ  คณ ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ: คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: 351-374. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ผลงานสร้างสรรค์   
จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ. (2560). อาคารเรียน โรงเรียนประภัสสรวิทยา จังหวัด

ชลบุรี [สถาปัตยกรรม]. ชลบุรี, สถาปัตย์ปริทัศน์ นิทรรศการเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ทางด้ านการออกแบบครั้ งที่  1 จัดโดยคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วันที่ 19-26กรกฎาคม 2560. 

หนังสือ 
วีระ อินพันทัง , จีรศักดิ์  เกื้อสมบัติ , เจนยุทธ ล่อใจ , นันทพล จั่นเงิน ,  

พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์, สุคตยุติ จารุนุช และอดิศร ศรีเสาวนันท์. 
(2559). ร่ายเส้นสัญจร. กรุงเทพฯ: เซ็นจูรี่ 21: 168 หน้า. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  9  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 101 การออกแบบเบื้องต้น 
 261 111 สถาปัตยกรรมชุมชน 
 261 102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 
 261 205 หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 วิทยานิพนธ์ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
 261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2 
 264 511 ระเบียบวิธีวิจัยทางการวางแผน 
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ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(อาจารย์จีรศักดิ ์ เกื้อสมบัติ) 
วันที่ ……9...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
14. ชื่อ – นามสกุล    

นาย สุคตยุติ จารุนุช  
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
อาจารย์ 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

อภิรดี  เกษมศุข , วีระ อินพันทัง และสุคตยุติ  จารุนุช . (2557). ศาลา
อเนกประสงค์แบบถอดประกอบได้. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร): 48 หน้า. 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

วีระ อินพันทัง, อภิรดี เกษมศุข และสุคตยุติ จารุนุช. (2559). ““เถรอดเพล” 
จากของเล่นเป็นศาลา" ใน หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การ
ออกแบบ และสภาพแวดล้อม, 30 (มกราคม-ธันวาคม 2559): C15-
C29. (TCI2) 
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Proceedings  
ต้นข้าว ปาณินท์ , พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์ , ธนาคาร โมกขะสมิต , อดิศร       

ศรีเสาวนันท์, สุคตยุติ จารุนุช, เจนยุทธ ล่อใจ และจีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ. 
(2558). “การจัดท้าพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่
อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม เมือง
หลังสวนชุมพร” ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจ าปี  พ .ศ .2558 เรื่ อง สถาปั ตย์กระบวนทั ศน์ . ณ  คณ ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ: คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: 351-374. 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ผลงานสร้างสรรค์   
เฉลิมพันธ์ บุญเสนอ, นวโชติ พิระชัย และสุคตยุติ จารุนุช. (2558). Coor 

Space: อาคารส านักงานและโกดัง [งานออกแบบ]. นิทรรศการ 
“สถาปัตย์-ปริวรรต 2558: 60 ปี สถาปัตย์ศิลปากร” เนื่องในวันศิลป์ 
พีระศรี หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 15-30 กันยายน 2558. 

อภิรดี เกษมศุข, วีระ อินพันทัง และสุคตยุติ จารุนุช. (2557). บ้านส าหรับ
ผู้ประสบภัย [งานออกแบบ]. งานสถาปนิก 2557 อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี กรุงเทพฯ: 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557. 

หนังสือ  
วีระ อินพันทัง , จีรศักดิ์  เกื้อสมบัติ , เจนยุทธ ล่อใจ , นันทพล จั่นเงิน ,  

พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์, สุคตยุติ จารุนุช และอดิศร ศรีเสาวนันท์. 
(2559). ร่ายเส้นสัญจร. กรุงเทพฯ: เซ็นจูรี่ 21: 168 หน้า. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  6  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 101 การออกแบบเบื้องต้น 
 261 108 การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม 2 
 261 110 การสร้างหุ่นจ าลอง 
 261 111 สถาปัตยกรรมชุมชน 
 261 201 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 
 261 202 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 
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 261 203 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
 261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2 
 261 434 ศิลปะของการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 

 
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 

(อาจารย์สุคตยุติ  จารุนุช) 
วันที่ ……9...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
15. ชื่อ – นามสกุล    

นาย วีระ อินพันทัง 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ศาสตราจารย์  
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524) 
สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2518) 

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, บุษกร เสรฐวรกิจ และวีระ อินพันทัง. (2558). การ
สร้างสรรค์เอกลักษณ์  สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ 1/6 , พื้นฐาน
เอกลั กษ ณ์ ส ถ าปั ต ยก รรม ไท ย  =  Fundamentals of Thai 
architectural identity. กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย: 311 หน้า. 

วีระ อินพันทัง, วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และอภินันท์ พงศ์เมธากุล. (2558). การ
สร้างสรรค์เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ 2/6, การก่อรูป
ทางสถาปัตยกรรม = Architectural configuration. กรุงเทพฯ: 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: 314 หน้า. 

สันติรักษ์ ประเสริฐสุข, วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และวีระ อินพันทัง. (2558). การ
สร้างสรรค์เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ 3/6 , การจัด
อ งค์ ป ร ะก อ บ  รู ป ท ร ง  แ ล ะสั ด ส่ ว น ท า งส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม 
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(Architectural composition, Form and scale/proportion). 
กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: 315 หน้า. 

อภิรดี  เกษมศุข , วีระ อินพันทัง และสุคตยุติ  จารุนุช. (2557). ศาลา
อเนกประสงค์แบบถอดประกอบได้ . กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร: 48 หน้า. 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

อดิศร ศรีเสาวนันท์ และวีระ อินพันทัง. (2559). “แนวความคิดเรื่องสถานที่ 
และปรากฏการณ์วิทยากับการศึกษางานสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ” 
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
15, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): 1-20. (TCI1) 

วีระ อินพันทัง. (2559). "สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างพ้ืนถิ่น: การด้ารงและการ
เปลี่ยนแปลง" หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และ
สภาพแวดล้อม, 30 (มกราคม-ธันวาคม 2559): A127-A142. (TCI2) 

วีระ อินพันทัง, อภิรดี เกษมศุข และสุคตยุติ จารุนุช. (2559). ““เถรอดเพล” 
จากของ เล่นเป็นศาลา" ใน หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การ
ออกแบบ และสภาพแวดล้อม, 30 (มกราคม-ธันวาคม 2559): C15-
C29. (TCI2) 

ณัฐพล แซ่ฮวง และ วีระ อินพันทัง . (2558). “แลก รับ ปรับ เปลี่ยน: 
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นชุมชนไทลาวและชุมชนไทโคราช ณ อ้าเภอบัว
ให ญ่  จั งห วั ดน ครราชสี ม า ”  Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ 8, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558): 2877- 2892. (TCI1) 

  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

 ผลงานสร้างสรรค์   
วีระ อินพันทัง. (2558). ห้องท างาน บ้านโพธิ์สามต้น [สถาปัตยกรรม]. 

นิทรรศการ “สถาปัตย์ปริวรรต 2558: 60 ปี สถาปัตย์ ศิลปากร” 
เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี. หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : วันที่  15-30 
กันยายน 2558. 
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อภิรดี เกษมศุข, วีระ อินพันทัง และสุคตยุติ จารุนุช. (2557). บ้านส าหรับ
ผู้ประสบภัย  [สถาปัตยกรรม]. งานสถาปนิก 2557. อิมแพ็ค เมือง
ทองธานี กรุงเทพฯ: วันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557. 

 หนังสือ 
วีระ อินพันทัง. (2560). นานาสารพัน. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร: 80 หน้า. 
วีระ อินพันทัง , จีรศักดิ์  เกื้อสมบัติ , เจนยุทธ ล่อใจ , นันทพล จั่นเงิน ,     

พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์, สุคตยุติ จารุนุช และอดิศร ศรีเสาวนันท์. 
(2559). ร่ายเส้นสัญจร. กรุงเทพฯ: เซ็นจูรี่ 21: 168 หน้า. 

   
บทความทางวิชาการ 

วีระ อินพันทัง. (2560). เปิดมิติเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ บทที่ 
2 : ก ารก่ อ รู ป ท างสถ าปั ต ยก รรม . ป ทุ ม ธ านี : ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: 35-60. 

ต ารา 
วีระ อินพันทัง. (2557). แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา 12305 ศิลปะกับสังคมไทย 

หน่วยที่ 2 พัฒนาการทางศิลปะของไทย . 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 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
 261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2 
 261 421 วิทยานิพนธ์ 

261 422 วิทยานิพนธ์ 
 261 461 วิทยานิพนธ์ 
 261 510 ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
 261 511 นิเวศวิทยาวัฒนธรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
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 261 512 การปฏิบัติงานภาคสนาม 1 
 261 513 การปฏิบัติงานภาคสนาม 2 
 261 520 วิทยานิพนธ์ 
 261 522 วิทยานิพนธ์ 
 261 535 สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นร่วมสมัย 
 261 611 สัมมนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 1 
 261 622 วิทยานิพนธ์ 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.วีระ  อินพันทัง) 

วันที่ ……9...... เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ...2560.... 
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ภาคผนวก  ค 
สรุปผลการประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

ฉบับปี พ.ศ. 2555 
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี 
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สรุปผลการประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 

 
ผลการประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 

 ผลการประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ผลการเนื้อหาหลักสูตรด้านวัตถุประสงค์ โครงสร้าง
หลักสูตร และรายวิชาในหลักสูตร ตอนที่ 2 ผลการประเมินการใช้หลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลผลิตของหลักสูตร ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการประเมินเนื้อหาหลักสูตรด้านวัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร และรายวิชาใน
หลักสูตร 

ผลการประเมินเนื้อหาหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้าง
หลักสูตร และรายวิชาในหลักสูตร ผลการประเมินเป็นดังนี้ 

1.1 ผลการประเมินวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

การประเมินวัตถุประสงค์ของหลักสูตรประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ผลการประเมิ น
พบว่าอาจารย์ผู้สอนทั้ง 10 คน มีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน โดยเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้ง 3 ข้อ 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.21-5.00) โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรในการผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่ง
เอ้ืออ านวยต่อการเพิ่มคุณภาพของการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย (ค่าเฉลี่ย 4.80) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

  



 

มคอ.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

132 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้สอน 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการเพ่ิม
คุณภาพของการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

4.80 0.42 มากที่สุด 

2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
และปฏิบัติวิชาชีพที่ส่งเสริมพัฒนาและสร้างสรรค์
สังคมไทย 
 

4.70 0.48 มากที่สุด 

3. เพ่ือเพ่ิมพูนผลการค้นคว้าวิจัยทางด้านสถาปัตยกรรมที่มี
กระบวนการสร้างสรรค์ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของวิชาชีพสถาปัตยกรรมและตอบสนองและน าไปสู่การ
พัฒนาสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม 

4.78 0.44 มากที่สุด 

 

1.2 ผลการประเมินโครงสร้างหลักสูตร 

การประเมินโครงสร้างหลักสูตรประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ผลการประเมินพบว่า
อาจารย์ผู้สอนทั้ง 10 คน มีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน โดยเห็นว่าโครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.21-5.00) โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการศึกษาแผน ก แบบ ก2 ที่มี
การท าวิทยานิพนธ์ ทั้งวิชาเอกแนวความคิดในการออกแบบและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (ค่าเฉลี่ย 
4.80-4.89) ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 



 

มคอ.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

133 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้สอน 
 โครงสร้างหลักสูตร 

(รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต) 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. วิชาเอก แนวความคิดในการออกแบบ แผน ก แบบ ก2 
(วิจัยสถาปัตยกรรม) 

4.80 0.42 มากที่สุด 

 - รายวิชาบังคับ                         15 หน่วยกิต    
 - รายวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า            9 หน่วยกิต    
 - วิทยานิพนธ์ (วิจัยสถาปัตยกรรม)  12 หน่วยกิต    

2. วิชาเอก แนวความคิดในการออกแบบ แผน ก แบบ ก2 
(ออกแบบสถาปัตยกรรม) 

4.90 0.32 มากที่สุด 

 - รายวิชาบังคับ                              15 หน่วยกิต    
 - รายวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า                 9 หน่วยกิต    
 - วิทยานิพนธ์ (ออกแบบสถาปัตยกรรม)  12 หน่วยกิต    

3. วิชาเอก การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร แผน ก แบบ ก2 
(วิจัยสถาปัตยกรรม) 

4.89 0.33 มากที่สุด 

 - รายวิชาบังคับ                             18 หน่วยกิต    
 - รายวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า                6 หนว่ยกิต    
 - วิทยานิพนธ์ (วิจัยสถาปัตยกรรม)      12 หน่วยกิต    

4. วิชาเอก การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร แผน ก แบบ ก2 
(ออกแบบสถาปัตยกรรม) 

4.89 0.33 มากที่สุด 

 - รายวิชาบังคับ                             21 หน่วยกิต    
 - รายวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า                3 หนว่ยกิต    
 - วิทยานิพนธ์ (ออกแบบสถาปัตยกรรม) 12 หน่วยกิต    

5. แผน ข 4.78 0.44 มากที่สุด 
 - รายวิชาบังคับ                            18 หน่วยกิต    

 - รายวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า              12 หน่วยกิต    

    -   การค้นคว้าอิสระ                           6 หน่วยกิต    
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1.3 ผลการประเมินรายวิชาในหลกัสูตร 

ผลการประเมินรายวิชาในหลักสูตรเป็นการประเมินเฉพาะรายวิชาที่ผู้ให้ข้อมูลมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนในรายวิชานั้น ผลการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ เนื้อหารายวิชา และการเรียน
การสอน น าเสนอผลการประเมินตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และบัณฑิต ดังนี้ 

 ผลการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน พบว่า อาจารย์มีความคิดเห็นต่อรายวิชาที่ประเมินว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.41-5.00) ทั้งด้านเนื้อหาและด้านการเรียนการสอน โดย
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน ยกเว้นรายวิชา 261 417 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ ที่อาจารย์
ผู้สอนมีความคิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกันในด้านเนื้อหาวิชา (S.D.=1.73)  

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาและการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน 

รายวิชา 
เนื้อหา การเรียนการสอน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  

5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรม
ขั้นสูง 1 

4.80 0.42 มากที่สุด 4.63 0.52 มากที่สุด 

261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรม
ขั้นสูง 2 

4.78 0.44 มากที่สุด 4.57 0.53 มากที่สุด 

261 417 การศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ 

4.00 1.73 มาก 5.00 - มากที่สุด 

261 434 ศิลปะของการก่อสร้าง 
รายละเอียด และวัสดุในงาน
สถาปัตยกรรม 

4.50 0.58 มากที่สุด 4.50 0.71 มากที่สุด 

261 435 การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ทางสถาปัตยกรรม 

5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 - มากที่สุด 

261 436 สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์
วัฒนธรรมสากล 

5.00 0.00 มากที่สุด 4.00 - มาก 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรายวิชาที่ประเมินว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.41-5.00) ทั้งด้านเนื้อหาและด้านการเรียนการสอน ซึ่งส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน มีเพียงรายวิชา 261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่นักศึกษามี
ความคิดเห็นที่ค่อนข้างแตกต่างกันในด้านการเรียนการสอนมากกว่ารายวิชาอ่ืน ๆ (S.D.=0.85) 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาและการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 

รายวิชา 
เนื้อหา การเรียนการสอน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  

3.80 0.68 มาก 4.00 0.85 มาก 

261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรม
ขั้นสูง 1 

4.50 0.52 มากที่สุด 4.60 0.52 มากที่สุด 

261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรม
ขั้นสูง 2 

4.46 0.52 มากที่สุด 4.56 0.53 มากที่สุด 

261 413 การออกแบบสถาปัตยกรรม
ที่ยั่งยืน 1 

4.67 0.52 มากที่สุด 4.40 0.55 มากที่สุด 

261 414 การออกแบบสถาปัตยกรรม
ที่ยั่งยืน 2 

4.00 0.00 มาก 4.00 - มาก 

261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการ
ส าหรับอาคาร  

4.00 - มาก 4.00 - มาก 

261 416 การออกแบบอาคารเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน 

5.00 0.00 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 

261 417 การศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ 

4.75 0.50 มากที่สุด 4.50 0.71 มากที่สุด 

261 433 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
สถาปัตยกรรม และธรรมชาติ 

4.08 0.67 มาก 4.00 0.71 มาก 

261 434 ศิลปะของการก่อสร้าง 
รายละเอียด และวัสดุในงาน
สถาปัตยกรรม 

4.17 0.72 มาก 4.20 0.42 มาก 

261 435 การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ทางสถาปัตยกรรม 

4.18 0.40 มาก 4.43 0.53 มากที่สุด 

261 437 สถาปัตยกรรมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 

4.80 0.45 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 

261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคาร 

4.00 0.00 มาก 4.00 - มาก 

261 439 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร 

4.00 - มาก 4.00 - มาก 
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261 440 การระบายอากาศด้วยวิธี
ธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 

4.80 0.45 มากที่สุด 4.40 0.55 มากทีสุ่ด 

261 441 แสงในงานสถาปัตยกรรม 4.00 - มาก 4.00 - มาก 
 

ผลการประเมินโดยบัณฑิต พบว่า บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อรายวิชาส่วนใหญ่ที่ประเมินว่ามีความ

เหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.41-5.00) ทั้งด้านเนื้อหาและด้านการเรียนการสอน ยกเว้น

เพียงรายวิชา 261 433 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สถาปัตยกรรม และธรรมชาติ ที่บัณฑิตมีความคิดเห็น

ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางทั้งด้านเนื้อหาและด้านการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 3.25, 3.40 

ตามล าดับ) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะการกระจายของความคิดเห็นพบว่าบางรายวิชาบัณฑิตมีความ

คิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกันในด้านการเรียนการสอน ได้แก่ รายวิชา 261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ และรายวิชา 261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร (S.D.=1.07, 1.00 ตามล าดับ)  

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาและการเรียนการสอนโดยบัณฑิต 

รายวิชา 
เนื้อหา การเรียนการสอน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  

4.43 0.53 มากที่สุด 4.14 1.07 มาก 

261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรม
ขั้นสูง 1 

4.50 0.55 มากที่สุด 4.33 0.82 มากที่สุด 

261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรม
ขั้นสูง 2 

4.50 0.55 มากที่สุด 4.33 0.82 มากที่สุด 

261 413 การออกแบบสถาปัตยกรรม
ที่ยั่งยืน 1 

4.00 - มาก 4.00 - มาก 

261 414 การออกแบบสถาปัตยกรรม
ที่ยั่งยืน 2 

4.00 - มาก 4.00 - มาก 

261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการ
ส าหรับอาคาร  

4.25 0.50 มากที่สุด 3.50 1.00 มาก 

261 416 การออกแบบอาคารเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน 

4.00 - มาก 4.00 - มาก 

261 417 การศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ 

4.00 - มาก 4.00 - มาก 

261 431 สัมมนาสถาปัตยกรรม  3.50 0.58 มาก 3.75 0.50 มาก 
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261 432 การออกแบบและทฤษฎี
วิพากษ์ 

4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 

261 433 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
สถาปัตยกรรม และธรรมชาติ 

3.25 0.50 ปานกลาง 3.40 0.89 ปานกลาง 

261 434 ศิลปะของการก่อสร้าง 
รายละเอียด และวัสดุในงาน
สถาปัตยกรรม 

4.40 0.55 มากที่สุด 4.25 0.50 มากที่สุด 

261 435 การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ทางสถาปัตยกรรม 

3.75 0.50 มาก 3.75 0.50 มาก 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาและการเรียนการสอนโดยบัณฑิต (ต่อ) 

รายวิชา 
เนื้อหา การเรียนการสอน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

261 436 สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์
วัฒนธรรมสากล 

4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 

261 437 สถาปัตยกรรมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 

4.00 - มาก 4.00 - มาก 

นอกจากนี้ บัณฑิตและนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตรว่า
รายละเอียดวิชามีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ท าให้การสอนซ้อนกัน ควรออกแบบวิชาให้มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น 
และควรเพิ่มเนื้อหาวิชา 

เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พบว่า อาจารย์ผู้สอน 
นักศึกษา บัณฑิต มีความคิดเห็นต่อการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในด้านการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและการวัดและประเมินผู้เรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยมากกว่ า 
4.20) ด้านการบริหารจัดการของภาควิชาอาจารย์ผู้สอนและบัณฑิตมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.20) ขณะที่นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.61-4.20) และในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และบัณฑิต ต่าง
มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.61-4.20)  
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ตารางท่ี 6 ผลการประเมินความเหมาะสมของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

1. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ 4.70 0.48 4.53 0.52 4.86 0.38 
 ทีปรึกษา (มากท่ีสุด)  (มากท่ีสุด)  (มากท่ีสุด)  

2. การวัดและประเมินผู้เรียน 4.30 0.48 4.40 0.51 4.57 0.53 
  (มากท่ีสุด)  (มากท่ีสุด)  (มากท่ีสุด)  

3. การบริหารจัดการของภาควิชา  4.30 0.48 4.20 0.77 4.29 0.76 
  (มากท่ีสุด)  (มาก)  (มากท่ีสุด)  

4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.60 0.70 3.87 0.83 3.57 1.13 
  (มาก)  (มาก)  (มาก)  

 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินการใช้หลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตร 

การประเมินผลการใช้หลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การประเมินปัจจัยน าเข้า ด้านผู้เรียน
และด้านผู้สอน ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลผู้เรียนและผู้สอน การประเมินกระบวนการใช้หลักสูตร พิจารณา
จากการเรียนการสอน การวัดและประเมินผู้เรียน  การบริหารจัดการหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน ซึ่งประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และบัณฑิต และการประเมินผลผลิตของหลักสูตร 
พิจารณาจากศักยภาพของบัณฑิตของหลักสูตร ประเมินโดยบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

2.1 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร 

การประเมินปัจจัยน าเข้าของหลักสูตรด้านผู้เรียน พิจารณาจากข้อมูลของนักศึกษาและบัณฑิต 
จ านวน 30 คน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นชาย (ร้อยละ 76.67) ศึกษาในแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 
(วิทยานิพนธ์) มากที่สุด (ร้อยละ 96.55) โดยเลือกศึกษาสายวิชาแนวความคิดในการออกแบบ (ออกแบบ
สถาปัตยกรรม) มากที่สุด (ร้อยละ 60.71) ผู้เรียนที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรมีผลการเรียนที่ดีโดยมีเกรด
เฉลี่ยสะสมสูงมากกว่า 3.50 (ร้อยละ 62.07) เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เรียนในหลักสูตร พบว่า มี
คุณสมบัติเป็นไปตามหลักสูตรโดยเป็นผู้ที่มีพ้ืนฐานทางด้านสถาปัตยกรรม มีผลการเรียนดี และมี
ประสบการณ์ในการท างาน โดยผลการศึกษา พบว่า ผู้ เรียนส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม 
(ร้อยละ 96.67) มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับ 3.01-3.50 (ร้อยละ 55.67) ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพสถาปนิก (ร้อยละ 76.67) โดยมีประสบการณ์การท างาน 1-3 ปี และต่ า
กว่า 1 ปี (ร้อยละ 39.13 เท่ากัน) เหตุผลที่ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือกศึกษาต่อในหลักสูตร เพราะหลักสูตรมี
เนื้อหาวิชาสอดคล้องกับความต้องการ รองลงมาคือ ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน (ร้อยละ 
38.81, 23.88 ตามล าดับ)  
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ตารางท่ี 7 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าด้านผู้เรียน 
ปัจจัยน าเข้าด้านผู้เรียน จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 23 76.67 
หญิง 7 23.33 
ปีท่ีเข้าศึกษา   
2556 4 13.33 
2557 2 6.67 
2558 12 40.00 
2559 12 40.00 
แผนการศึกษา   
แผน ก แบบ ก2   (วิทยานิพนธ์) 28 96.55 
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ) 1 3.45 
สายวิชา   
แนวความคิดในการออกแบบ (วิจัยสถาปัตยกรรม) 5 17.86 
แนวความคิดในการออกแบบ (ออกแบบสถาปัตยกรรม) 17 60.71 
อนุรักษ์พลังงานในอาคาร (วิจัยสถาปัตยกรรม) 5 17.86 
อนุรักษ์พลังงานในอาคาร (ออกแบบสถาปัตยกรรม) 1 3.57 
เกรดเฉลี่ยสะสม   
ต่ ากว่า 3.00 1 3.45 
3.00-3.50 10 34.48 
3.51-4.00 18 62.07 
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี   
สถาปัตยกรรม 29 96.67 
สาขาอ่ืน ๆ 1 3.33 
เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี   
ต่ ากว่า 2.00   
2.01-2.50 3 10.34 
2.51-3.00 9 31.03 
3.01-3.50    16 55.17 
3.51-4.00 
 
 

1 3.45 
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ประสบการณ์การท างานก่อนเรียน   
ต่ ากว่า 1 ปี 9 39.13 
1-3 ปี         9 39.13 
3-5 ปี 2 8.70 
มากกว่า 5 ปี 3 13.04 
ลักษณะอาชีพก่อนเรียน   
สถาปนิก 23 76.67 
อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา 1 3.33 
นักวิจัยในหน่วยงานรัฐและเอกชน   
อาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 6 20.00 
เหตุผลในการเลือกศึกษาต่อ   
หลักสูตรมีเนื้อหาวิชาสอดคล้องกับความต้องการของท่าน 26 38.81 
ความมีชื่อเสียงของคณะ/มหาวิทยาลัย 10 14.93 
หลักสูตรมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ 9 13.43 
ได้รับการแนะน าจากคนในครอบครัว/คนรู้จัก   5 7.46 
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน 16 23.88 
อ่ืนๆ 1 1.49 

ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าด้านผู้สอน พิจารณาข้อมูลของอาจารย์ผู้สอนจากเอกสารหลักสูตร
และจากอาจารย์ผู้สอนที่ให้ข้อมูล จ านวน 10 คน พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก (ร้อยละ 70, 30 ตามล าดับ) โดยมีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และ 
ศาสตราจารย์ (ร้อยละ 20, 10 ตามล าดับ) และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 70) ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอน
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอนสูงตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 70) 
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ตารางท่ี 8 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าด้านผู้สอน 
ปัจจัยน าเข้าด้านผู้สอน จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 8 80.0 
หญิง 2 20.0 
วุฒิการศึกษา   
ปริญญาตรี - - 
ปริญญาโท 7 70.0 
ปริญญาเอก 3 30.0 
ต าแหน่งทางวิชาการ   
ไม่มี 7 70.0 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 20.0 
รองศาสตราจารย์ - - 
ศาสตราจารย์ 1 10.0 
ประสบการณ์การสอน   
ต่ ากว่า 5 ปี 3 30.0 
5-10 ปี 4 40.0 
11-15 ปี 2 20.0 
มากกว่า 15 ปี 1 10.0 

2.2 ผลการประเมินกระบวนการใช้หลักสูตร 

ผลการประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งประเมินโดยอาจารย์
ผู้สอน จ านวน 10 คน นักศึกษา จ านวน 23 คน และบัณฑิต จ านวน 10 คน ผลการประเมินเป็นดังนี้ 

ผลการประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรโดยอาจารย์ผู้สอน พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อ
ด้านการเรียนการสอนว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.41 -5.00) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน (ค่าเฉลี่ย 4.70) ในขณะที่
ความคิดเห็นต่อประเด็นเรื่องการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
อาจารย์ผู้สอนยังมีความเหมาะสมน้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ โดยมีความคิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกันอยู่บ้าง 
(ค่าเฉลี่ย 3.80, S.D.=0.92)  
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ด้านการวัดและประเมิน อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นว่าวิธีการวัดและประเมินผู้เรียนมีความ
เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50) โดยในประเด็นเรื่องการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนประเมินตนเองยังมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) 

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกประเด็น (ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00) 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงมาก (ค่าเฉลี่ย 2.61-4.20) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของคณะส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.20) 

ตารางท่ี 9 ผลการประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรโดยอาจารย์ผู้สอน 
 กระบวนการใช้หลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
 การเรียนการสอน    

1. วิธีการสอนของอาจารย์มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาใน
หลักสูตร 

4.60 0.52 มากที่สุด 

2. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
รายวิชาที่สอน 

4.70 0.48 มากที่สุด 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

4.50 0.71 มากที่สุด 

4. นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอต่อการศึกษาในหลักสูตร 3.90 0.74 มาก 
5. นักศึกษามีความทุ่มเทและค้นหาความรู้เพิ่มเติมอย่าง

สม่ าเสมอ 
3.90 0.74 มาก 

6. นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน 

4.60 0.52 มากที่สุด 

7. การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่มีความสอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชา 

3.80 0.92 มาก 

 การวัดและประเมินผู้เรียน    
8. วิธีการวัดและประเมินผู้เรียนมีความเหมาะสมกับสภาพ

การเรียนการสอน 
4.50 0.53 มากที่สุด 

9. เกณฑ์การวัดและประเมินมีความยุติธรรม โปร่งใส 4.40 0.70 มากที่สุด 
10. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินตนเอง 4.00 0.47 มาก 
 การบริหารจัดการหลักสูตร    
11. การจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม 4.40 0.52 มากที่สุด 
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12. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน
กับนักศึกษา 

4.30 0.67 มากที่สุด 

13. มีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา 

4.50 0.71 มากที่สุด 

ตารางท่ี 9 ผลการประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรโดยอาจารย์ผู้สอน (ต่อ) 
 กระบวนการใช้หลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน    

14. ความทันสมัยของหนังสือและวารสารวิชาการ 4.10 0.99 มาก 
15. ความเพียงพอของหนังสือ/วารสารวิชาการ (ภาษาไทย) 3.60 0.84 มาก 
16. ความเพียงพอของหนังสือ/วารสารทางวิชาการ 

(ภาษาต่างประเทศ) 
3.70 0.82 มาก 

17. สภาพแวดล้อมทางกายภาพของคณะส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้ 

3.20 0.63 ปานกลาง 

ผลการประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรโดยนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านการ
เรียนการสอนว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 3.41-5.00) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
ประเด็นที่นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) แต่ทั้งนี้ นักศึกษายังมีความคิดเห็นว่าต่อการเรียนการสอนว่านักศึกษามี
พ้ืนฐานความรู้เพียงพอต่อการศึกษาในหลักสูตร และมีความทุ่มเทและค้นหาความรู้เพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอ
ในระดับที่น้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.67 , 3.76 ตามล าดับ) รวมทั้งในประเด็นการจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานนอกสถานที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา (ค่าเฉลี่ย 4.20) 

ด้านการวัดและประเมิน นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด         
ทุกประเด็น (ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00) 

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.41-5.00) โดยมีเพียงประเด็นเรื่องความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์และติดต่อ
ประสานงานกับนักศึกษาที่ยังมีความเหมาะสมอยู่ในระดับที่น้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.10) 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.41-5.00) โดยประเด็นเรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพของคณะส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้ นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมน้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.71) และความ
เพียงพอของหนังสือ/วารสารวิชาการ (ภาษาไทย) (ค่าเฉลี่ย 4.05) 
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ตารางท่ี 10 ผลการประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรโดยนักศึกษา 
 กระบวนการใช้หลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
 การเรียนการสอน    

1. วิธีการสอนของอาจารย์มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาใน
หลักสูตร 

4.57 0.51 มากที่สุด 

2. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
รายวิชาที่สอน 

4.57 0.51 มากที่สุด 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

4.48 0.68 มากที่สุด 

ตารางท่ี 10 ผลการประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรโดยนักศึกษา (ต่อ) 
 กระบวนการใช้หลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

4. นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอต่อการศึกษาในหลักสูตร 3.67 0.80 มาก 
5. นักศึกษามีความทุ่มเทและค้นหาความรู้เพิ่มเติมอย่าง

สม่ าเสมอ 
3.76 0.70 มาก 

6. นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน 

4.60 0.50 มากที่สุด 

7. การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่มีความสอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชา 

4.20 0.83 มาก 

 การวัดและประเมินผู้เรียน    
8. วิธีการวัดและประเมินผู้เรียนมีความเหมาะสมกับสภาพ

การเรียนการสอน 
4.24 0.54 มากที่สุด 

9. เกณฑ์การวัดและประเมินมีความยุติธรรม โปร่งใส 4.57 0.51 มากที่สุด 
10. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินตนเอง 4.29 0.64 มากที่สุด 
 การบริหารจัดการหลักสูตร    
11. การจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม 4.62 0.59 มากที่สุด 
12. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน

กับนักศึกษา 
4.10 0.89 มาก 

13. มีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา 

4.24 0.77 มากที่สุด 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน    
14. ความทันสมัยของหนังสือและวารสารวิชาการ 4.24 0.70 มากที่สุด 
15. ความเพียงพอของหนังสือ/วารสารวิชาการ (ภาษาไทย) 4.05 0.97 มาก 
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16. ความเพียงพอของหนังสือ/วารสารทางวิชาการ 
(ภาษาต่างประเทศ) 

4.29 0.72 มากที่สุด 

17. สภาพแวดล้อมทางกายภาพของคณะส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้ 

3.71 0.85 มาก 

ผลการประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรโดยบัณฑิต พบว่า บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อด้านการเรียน
การสอนว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.41 -5.00) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
ประเด็น อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน วิธีการสอนของอาจารย์มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตร และนักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57 เท่ากัน) แต่ทั้งนี้บัณฑิตมีความคิดเห็น
ต่อการเรียนการสอนที่ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่บ้างในประเด็นที่ว่านักศึกษามีความทุ่มเทและค้นหาความรู้
เพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.86, S.D.=1.07) และนักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอต่อการศึกษาใน
หลักสูตรในระดับที่น้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.00 , S.D.=1.15) นอกจากนี้แล้วบัณฑิตยังมีความ
คิดเห็นค่อนข้างใกล้เคียงกันว่าการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชามี
ความเหมาะสมที่น้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.14, S.D.=0.69) 

ด้านการวัดและประเมิน บัณฑิตมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ประเด็น (ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00) 

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร บัณฑิตมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ทุกประเด็น (ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างอาจารย์
และนักศึกษาที่บัณฑิตมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมสูงกว่าประเด็นอ่ืน ๆ มากสุด (ค่าเฉลี่ย 4.43) 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน บัณฑิตมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุก
ประเด็น (ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20) โดยประเด็นที่มีความคิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกันคือความทันสมัยและความ
เพียงพอของหนังสือ/วารสารวิชาการภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (S.D = 1.15, 1.38, 1.07) ขณะที่
ประเด็นเรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพของคณะส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้บัณฑิตมีความคิดเห็นว่ามี
ความเหมาะสมน้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.71)  
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ตารางท่ี 11 ผลการประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรโดยบัณฑิต 
 กระบวนการใช้หลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
 การเรียนการสอน    

1. วิธีการสอนของอาจารย์มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาใน
หลักสูตร 

4.57 0.53 มากที่สุด 

2. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
รายวิชาที่สอน 

4.57 0.53 มากที่สุด 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

4.29 1.11 มากที่สุด 

4. นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอต่อการศึกษาในหลักสูตร 4.00 1.15 มาก 
5. นักศึกษามีความทุ่มเทและค้นหาความรู้เพิ่มเติมอย่าง

สม่ าเสมอ 
3.86 1.07 มาก 

6. นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน 

4.57 0.53 มากที่สุด 

7. การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่มีความสอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชา 

4.14 0.69 มาก 

 การวัดและประเมินผู้เรียน    
8. วิธีการวัดและประเมินผู้เรียนมีความเหมาะสมกับสภาพ

การเรียนการสอน 
4.29 0.49 มากที่สุด 

9. เกณฑ์การวัดและประเมินมีความยุติธรรม โปร่งใส 4.43 0.53 มากที่สุด 
10. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินตนเอง 4.29 0.76 มากที่สุด 

 

ตารางท่ี 11 ผลการประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรโดยบัณฑิต (ต่อ) 
 กระบวนการใช้หลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

 การบริหารจัดการหลักสูตร    
11. การจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม 4.29 0.49 มากที่สุด 
12. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน

กับนักศึกษา 
4.29 0.49 มากที่สุด 

13. มีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา 
 

4.43 0.53 มากที่สุด 
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 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน    
14. ความทันสมัยของหนังสือและวารสารวิชาการ 4.00 1.15 มาก 
15. ความเพียงพอของหนังสือ/วารสารวิชาการ (ภาษาไทย) 3.71 1.38 มาก 
16. ความเพียงพอของหนังสือ/วารสารทางวิชาการ 

(ภาษาต่างประเทศ) 
3.86 1.07 มาก 

17. สภาพแวดล้อมทางกายภาพของคณะส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้ 

3.71 0.95 มาก 

 
 2.3 ผลการประเมินการใช้หลักสูตรด้านผลผลิตของหลักสูตร 

การประเมินการใช้หลักสูตรด้านผลผลิตของหลักสูตร พิจารณาจากศักยภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตร โดยประเมินจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ตามที่ก าหนดใน มคอ. 2 ประกอบด้วย ด้านบุคลิกภาพ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ ด้านความคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง การประเมินแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ ผลการประเมินศักยภาพของบัณฑิตก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาโดยการประเมินตนเองของ
บัณฑิต จ านวน 10 คน และผลการประเมินศักยภาพของบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษาโดยผู้ใช้บัณฑิต 
จ านวน 5 คน ผลการประเมินเป็นดังนี้ 

ผลการประเมินศักยภาพของบัณฑิตจากการที่บัณฑิตประเมินตนเอง พบว่า ก่อนเข้าศึกษาใน
หลักสูตรบัณฑิตมีความคิดเห็นว่าตนเองมีศักยภาพในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.41-4.20) และเมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรแล้วบัณฑิตมีความคิดเห็นว่าตนเองมีศักยภาพในด้าน
ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00) เมื่อท าการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างผลการประเมินตนเองก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาโดยใช้สถิติ t-test ทดสอบ พบว่า ศักยภาพ
ของบัณฑิตที่เพ่ิมขึ้นหลังจากส าเร็จการศึกษาที่มีความแตกต่างจากศักยภาพก่อนเข้าศึกษาที่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติระดับ 0.05 มี 7 ด้าน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ ได้แก่  

1) ความรู้ความสามารถด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม  

2) ความรู้ความสามารถด้านการวิจัยสถาปัตยกรรม  

3) ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย  

4) การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ  

5) การแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  

6) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
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7) ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน  

ตารางท่ี 12 ผลการประเมินศักยภาพของบัณฑิตก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาโดยการประเมินตนเอง
ของบัณฑิต 

 ศักยภาพของบัณฑิต ก่อนเข้าศึกษา หลังส าเร็จการศึกษา t Sig. 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความ 

หมาย 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความ 

หมาย 

1. ความรู้ความสามารถด้านการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม 

3.57 0.79 มาก 4.33 0.52 มาก
ที่สุด 

-
5.000 

.004 * 

2. ความรู้ความสามารถด้านการวิจัย
สถาปัตยกรรม 

3.14 0.69 ปาน
กลาง 

3.83 0.98 มาก -
5.000 

.004* 

3. ความรู้ความสามารถในการ
สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

3.57 0.79 มาก 4.17 0.75 มาก -
2.712 

.042* 

4. ความสนใจใฝ่รู้และแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

3.57 1.13 มาก 4.17 0.41 มาก -
2.236 

.076 

5. การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ 

3.71 0.95 มาก 4.00 0.63 มาก -
2.907 

.034* 

6. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 

3.43 0.98 มาก 4.33 0.52 มาก
ที่สุด 

-
2.236 

.076 

7. การแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม 

3.14 0.69 ปาน
กลาง 

3.50 0.84 มาก -
3.873 

.012* 

8. ความสามารถในการเจรจาสื่อสาร 3.14 0.69 ปาน
กลาง 

4.00 0.63 มาก -
2.236 

.076 

9. ความเป็นผู้น าในการท างาน 3.29 0.95 ปาน
กลาง 

3.50 0.55 มาก -
2.236 

.076 

10. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3.71 1.11 มาก 4.00 0.63 มาก -
2.712 

.042* 

11. ความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 3.57 1.13 มาก 4.17 0.41 มาก -
2.236 

.076 

12. ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน 3.86 0.90 มาก 4.17 0.41 มาก -
5.000 

.004* 

ผลการประเมินศักยภาพของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิตที่ให้ข้อมูลทั้งหมดมาจาก
หน่วยงานเอกชน ผลการประเมินศักยภาพของบัณฑิต พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นว่าบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.41-5.00) โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่งศักยภาพด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ และความขยันหมั่นเพียรในการ
ปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.60 เท่ากัน) รองลงมาเป็นด้านความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม
ร่วมสมัย ความสนใจใฝ่รู้และแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และความตรง
ต่อเวลาในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.40 เท่ากัน) ขณะที่มีบางประเด็นที่ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นว่า
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรยังมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การแต่งกายและมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และความสามารถในการเจรจาสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย 3.20, 3.40 ตามล าดับ) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างผลการประเมินตนเองของบัณฑิตกับผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต โดย
ใช้สถิติ t-test ทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าผลการประเมินตนเองของบัณฑิตและผลการ
ประเมินของผู้ใช้บัณฑิตไม่มีความแตกต่างกัน และเมื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.40, S.D.=0.55) 

ตารางท่ี 13 ผลการประเมินศักยภาพของบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา โดยการประเมินตนเองของ
บัณฑิตและการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 

 ศักยภาพของบัณฑิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต t Sig. 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความ 

หมาย 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความ 

หมาย 

1. ความรู้ความสามารถด้านการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม 

4.33 0.52 มาก
ที่สุด 

4.00 0.00 มาก 1.581 .175 

2. ความรู้ความสามารถด้านการวิจัย
สถาปัตยกรรม 

3.83 0.98 มาก 4.00 0.00 มาก -.376 .716 

3. ความรู้ความสามารถในการ
สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

4.17 0.75 มาก 4.40 0.55 มาก
ที่สุด 

-.576 .579 

4. ความสนใจใฝ่รู้และแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

4.17 0.41 มาก 4.40 0.55 มาก
ที่สุด 

-.811 .438 

5. การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ 

4.00 0.63 มาก 4.60 0.55 มาก
ที่สุด 

-
1.662 

.131 

6. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 

4.33 0.52 มาก
ที่สุด 

4.20 0.45 มาก .452 .662 

7. การแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม 

3.50 0.84 มาก 3.20 0.84 ปาน
กลาง 

.592 .568 

8. ความสามารถในการเจรจาสื่อสาร 4.00 0.63 มาก 3.40 0.55 ปาน
กลาง 

1.662 .131 

9. ความเป็นผู้น าในการท างาน 3.50 0.55 มาก 4.00 0.71 มาก -
1.324 

.218 
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10. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 4.00 0.63 มาก 4.40 0.55 มาก
ที่สุด 

-
1.108 

.297 

11. ความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 4.17 0.41 มาก 4.40 0.55 มาก
ที่สุด 

-.811 .438 

12. ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน 4.17 0.41 มาก 4.60 0.55 มาก
ที่สุด 

-
1.506 

.166 

 ความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต 4.40 0.55 มากที่สุด 

 

สรุปผลการประเมิน 

1.    ผลการประเมินเนื้อหาหลักสูตรด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และ
รายวิชาในหลักสูตร พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00) เมื่อพิจารณารายวิชาในหลักสูตร พบว่า โดยส่วนใหญ่ทั้งอาจารย์ผู้สอน 
นักศึกษา และบัณฑิต ต่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 3.41-5.00) ทั้งด้านเนื้อหาและด้านการเรียนการสอน โดยมีบางรายวิชาที่ในกลุ่มผู้ใช้หลักสูตรมี
ความคิดเห็นที่ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่บ้าง ได้แก่ ด้านเนื้อหารายวิชา 261 417 การศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ ด้านการเรียนการสอนรายวิชา 261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรายวิชา 261 
415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร โดยมีเพียงรายวิชา 261 433 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
สถาปัตยกรรม และธรรมชาติ ที่บัณฑิตมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางทั้งด้าน
เนื้อหาและด้านการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 3.25, 3.40 ตามล าดับ) ทั้งนี้บัณฑิตและนักศึกษาได้เสนอแนะ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตรว่ารายละเอียดวิชามีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ท าให้การสอนซ้อนกัน ควร
ออกแบบวิชาให้มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น และควรเพิ่มเนื้อหาวิชา 

2.  ผลการประเมินความเหมาะสมของการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พบว่า อาจารย์
ผู้สอน นักศึกษา บัณฑิต มีความคิดเห็นต่อการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในด้านการให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและการวัดและประเมินผู้เรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
มากกว่า 4.20) ด้านการบริหารจัดการของภาควิชาอาจารย์ผู้สอนและบัณฑิตมีความคิดเห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.20) ขณะที่นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.61-4.20) และในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และ
บัณฑิต ต่างมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.61-4.20) 

3.  ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าด้านผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนศึกษาในแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก
2 (วิทยานิพนธ์) (ร้อยละ 96.55) โดยส่วนใหญ่เลือกศึกษาสายวิชาแนวความคิดในการออกแบบ (ออกแบบ
สถาปัตยกรรม) (ร้อยละ 60.71) ผู้เรียนมีผลการเรียนดีมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงมากกว่า 3.50 (ร้อยละ 62.07) 
เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เรียนในหลักสูตร พบว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักสูตรโดยเป็นผู้ที่มี
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พ้ืนฐานทางด้านสถาปัตยกรรม มีผลการเรียนดี และมีประสบการณ์ในการท างาน โดยผลการศึกษา พบว่า 
ผู้เรียนส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม (ร้อยละ 96.67) มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญา
ตรีอยู่ในระดับ 3.01-3.50 (ร้อยละ 55.67) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การประกอบวิชาชีพสถาปนิก (ร้อยละ 
76.67) โดยมีประสบการณ์การท างาน 1-3 ปี และต่ ากว่า 1 ปี (ร้อยละ 39.13 เท่ากัน) เหตุผลที่ผู้เรียน
ส่วนใหญ่เลือกศึกษาต่อในหลักสูตร เพราะหลักสูตรมีเนื้อหาวิชาสอดคล้องกับความต้องการ รองลงมาคือ 
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน (ร้อยละ 38.81 , 23.88 ตามล าดับ) สอดคล้องกับผลการ
ประเมินปัจจัยน าเข้าด้านผู้สอน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษา มีต าแหน่งทางวิชาการ และมีประสบการณ์
การสอนสูงตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 70) 

4.  ผลการประเมินด้านการเรียนการสอน พบว่า อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และบัณฑิต มีความ
คิดเห็นต่อด้านการเรียนการสอนว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.41 -5.00) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน ที่ทั้งกลุ่ม
อาจารย์ผู้สอนและบัณฑิตต่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70 , 4.57 
ตามล าดับ) นอกจากนี้แล้ว กลุ่มผู้เรียนทั้งนักศึกษาและบัณฑิตต่างมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า
นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60, 4.57 ตามล าดับ) อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้เรียนทั้งนักศึกษาและบัณฑิตต่างมีความ
คิดเห็นต่อประเด็น นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอต่อการศึกษาในหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย 3.67, ค่าเฉลี่ย 
4.00 ตามล าดับ) และนักศึกษามีความทุ่มเทและค้นหาความรู้เพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอในระดับที่น้อยกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.76, 3.86 ตามล าดับ) รวมทั้งในประเด็นการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา (ค่าเฉลี่ย 4.20, 4.14 ตามล าดับ)  

5.  ผลการประเมินด้านการวัดและประเมินผู้เรียน พบว่า กลุ่มผู้เรียนทั้งนักศึกษาและบัณฑิตมี
ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น (ค่าเฉลี่ย 4.21 -5.00) ใกล้เคียงกับ
อาจารย์ผู้สอน โดยมีเพียงประเด็นเรื่องการส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินตนเองเท่านั้นที่อาจารย์ผู้สอนมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00)  

6.  ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการหลักสูตร พบว่า ทั้งอาจารย์ผู้สอนและบัณฑิตมีความ
คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกประเด็น (ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตมี
ความคิดเห็นว่าการมีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างอาจารย์และนักศึกษามีความเหมาะสมสูงกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ มากสุด (ค่าเฉลี่ย 4.43) ส่วนนักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.41-5.00) โดยมีประเด็นความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับ
นักศึกษาที่ยังมีความเหมาะสมอยู่ในระดับที่น้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.10)  

7.  ผลการประเมินด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน พบว่าอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นว่ามี
ความเหมาะสมในระดับปานกลางถึงมาก (ค่าเฉลี่ย 2.61-4.20) ขณะที่ นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความ
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เหมาะสมอในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.41-5.00) และบัณฑิตมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20) ทั้งนี้ประเด็นที่กลุ่มอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และบัณฑิต มีความ
คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับที่น้อยกว่าประเด็นอ่ืนสอดคล้องกัน คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของคณะส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.20, 3.71, 3.71 ตามล าดับ) 

8.  ผลการประเมินผลผลิตของหลักสูตร จากการประเมินตนเองของบัณฑิต พบว่า บัณฑิตมี
ความคิดเห็นว่าตนเองมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบก่อนเข้าศึกษาและหลังส าเร็จการศึกษามี 7 ด้าน 
ได้แก่ 1) ความรู้ความสามารถด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม 2) ความรู้ความสามารถด้านการวิจัย
สถาปัตยกรรม 3) ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 4) การมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 5) การแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 6) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
7) ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน (ผลการทดสอบ t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
นอกจากนี้ ผลการประเมินศักยภาพของบัณฑิต พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นว่าบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรมีศักยภาพในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 3.41-5.00) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศักยภาพด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ และความขยันหมั่นเพียรในการ
ปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.60 เท่ากัน) รองลงมาเป็นด้านความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม
ร่วมสมัย ความสนใจใฝ่รู้และแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และความตรง
ต่อเวลาในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.40 เท่ากัน) โดยประเด็นที่ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นว่าบัณฑิตมี
ศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และความสามารถในการ
เจรจาสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย 3.20, 3.40 ตามล าดับ) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจ พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความ
พึงพอใจต่อบัณฑิตในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.40)  

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 ผลการประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) จากผู้ใช้หลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมทั้งด้านเนื้อหาหลักสูตรและ
กระบวนการใช้หลักสูตร โดยผลผลิตของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังจะ
เห็นได้จากผลการประเมินศักยภาพของบัณฑิต ดังนั้นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นการ
ปรับปรุงบางส่วนเพ่ือให้หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้หลักสูตรมากข้ึน 
ได้แก่  

1. ด้านเนื้อหาหลักสูตร จากผลการประเมินส่วนใหญ่พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านวัตถุประสงค์และโครงสร้างหลักสูตร แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาจึงเป็นการ
ปรับปรุงเนื้อหาและการเรียนการสอนบางรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น 
โดยอาจพิจารณาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ที่มีลักษณะ
ต่าง ๆ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับผู้เรียนยุคใหม่ มีการใช้เทคโนโลยี ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
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ตนเองมากขึ้น (Prince, 2004; Mohamed, 2008; Killian & Batas, 2015; อังศินันท์ อินทรก าแหง และ
ปิยรัตน์ วงศ์ทองเหลือ, 2556; วิจารณ์ พานิช 2557) เช่น รูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(problem-based learning) การใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (case-based studies) ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ
การเรียนการสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีการก าหนดโจทย์หรือปัญหาในการออกแบบอยู่แล้ว 
โดยสามารถน าวิธีการไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เป็นการสอนแบบบรรยายได้เช่นกัน  

2. ด้านกระบวนการใช้หลักสูตร ผลการประเมินส่วนใหญ่พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากถึง
มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านปัจจัยน าเข้าของผู้เรียนและผู้สอนที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานของ
หลักสูตร แต่ทั้งนี้กลุ่มผู้เรียนยังคงมีความคิดเห็นว่าตนเองมีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอต่อการศึกษา และมี
ความทุ่มเทและค้นหาความรู้เพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอในระดับที่น้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ รวมทั้งมีความ
คิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของคณะที่ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียนน้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ เช่นกัน แนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการใช้หลักสูตรจึงควรเน้นให้ผู้เรียนได้มีการค้นคว้าและฝึกปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน โดยอาจใช้
การเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน (research-based learning) ร่วมกับการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และคณะควรพิจารณาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากขึ้น เช่น การมีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัด
นิทรรศการ/การสัมมนา การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้า เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

1. การประเมินในครั้งนี้เป็นการประเมินจากผู้ใช้หลักสูตร 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย อาจารย์
ผู้สอน นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการให้ข้อมูลในเชิงปริมาณ ถ้าหากต้องการ
ศึกษาข้อมูลในเชิงลึกควรจัดให้มีการสนทนากลุ่ม (focus group) เพ่ิมเติมในบางประเด็นที่ต้องการพัฒนา
เช่นในด้านการเรียนการสอน หรือรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ อาจารย์
พิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

2. การประเมินหลักสูตรสามารถท าการศึกษาเพ่ิมเติมในรูปแบบของการวิจัยได้ เช่น การวิจัย
ประเมินความต้องการจ าเป็น (needs assessment) เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้ในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานหลักสูตร  เช่น การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร การศึกษาข้อมูลในเชิงบริบทพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้เนื้อหาของหลักสูตรที่สามารถ
น าไปใช้ได้จริง การส ารวจความต้องการของตลาดหรือองค์กร (สุวิมล ว่องวาณิช ; 2548) นอกจากนี้ คณะ
อาจมีการส่งเสริมให้มีการท าวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น การวิจัยเชิงทดลองในชั้นเรียนที่สามารถ
น าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาผู้เรียนและน าผลการวิจัยน าไปใช้ในบริบทจริง ซึ่งผลจากการวิจัยหรือการประเมินต่าง ๆ สามารถ
น ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งส าหรับการก ากับติดตามในกระบวนการควบคุมคุณภาพได้ 
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ตารางที่ 14 เปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปี 
 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
ตาม

แผนการ
รับ

นักศึกษา 

จ านวน
ที่รับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ส าเรจ็
การศึกษาตามหลักสูตร 

(2) 

อัตราการ
ส าเรจ็

การศึกษาตาม
เกณฑ์ 

(โดยรวมที่
ส าเรจ็ก่อน

เกณฑ์) 
(2)

(1)
× 100 

จ านวนที่คง
อยู่สิ้นปี

การศึกษา 
2559 
(3) 

จ านวนที่
ออกระหว่าง
เรียนจนสิ้น
ปีการศึกษา 
2559 (4) 

อัตราการคง
อยู ่

(1) − (4)

(1)
 

× 100 2557 2558 2559 

2555 16 15 1 3 11 100.00 x x 100.00 
2556 16 18 3 3 x 16.67 4 8 55.56 
2557 16 28 x 16 3 57.14 7 2 92.86 
2558 16 21 x x x - 17 4 80.95 
2559 16 15 x x x - 12 3 80.00 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560) มีความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2558 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
โดยมีโครงสร้างของหลักสูตรเป็นแบบ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข  
 
1. เปรียบเทียบโครงสร้าง 

การปรับปรุงหลักสูตร มีความเหมือนและความแตกต่างกับหลักสูตรเดิม ดังนี้ 
 

หลักสตูร 
จ านวนหน่วยกิต 

 
หมายเหตุ 

เกณฑ์กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

สายวิชา 
แนวความคิดในการออกแบบ 

สายวิชา 
การอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
เดิม ปรับปรุง จ านวน

หน่วยกิต 
ที่

แตกต่าง 

เดิม ปรับปรุง จ านวน
หน่วยกิต 

ที่
แตกต่าง 

1. แผน ก แบบ ก 2         
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 15 15 - 18 18 -  - 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 9 9 - 6 6 -  - 
วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 12 12 12 - 12 12 - - 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 36 36 -  36 36 -  - 

2. แผน ข       -  เปิดแผน ข 
เพิ่มเตมิใน

สาย
แนวความ
คิดในการ
ออกแบบ 

วิชาบังคับ  - 15 - 18 18 - 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  - 15 - 12 12 - 
การค้นคว้าอิสระ มีค่า

เทียบเท่า 
3 - 6 - 6 - 6 6 - 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 - 36 - 36 36 - 
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2. เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง  (เฉพาะส่วนที่มีการ
ปรับปรุง) 
แผน ก แบบ ก 2 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุง หมายเหต ุ

2.1 สายวิชาแนวความคิดในการออกแบบ  2.1 สายวิชาแนวความคิดในการออกแบบ  

 หมวดวิชาบังคับ  หมวดวิชาบังคับ  

261 410 วิธีวจิัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์                     
(Research Methodology in    
Architecture)  

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

3(2-2-5) ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

261 411   การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1      
(Advanced Architectural Design I) 

6(1-10-7) 261 411   การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1      
(Advanced Architectural Design I) 

6(1-10-7) คงเดิม 

261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2     
(Advanced Architectural Design II) 

6(1-10-7) 261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2     
(Advanced Architectural Design II) 

6(1-10-7) คงเดิม 

 หมวดวิชาเลือก  หมวดวิชาเลือก  
261 430  การศึกษารายยุคคลในทาง

สถาปัตยกรรม 
(Individual Study in Architecture)  

3(1-4-4) 261 430  การศึกษารายยุคคลในทางสถาปัตยกรรม 
(Individual Study in Architecture)  

3(1-4-4) คงเดิม 

261 431 สัมมนาสถาปัตยกรรม 
(Seminar in Architecture) 

3(2-2-5) 261 431 สัมมนาสถาปัตยกรรม 
(Seminar in Architecture) 

3(3-0-6) ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 

261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ์ 
(Critical Theory and Design 
Criticism) 

3 (2-2-5) 
 

261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ์ 
(Critical Theory and Design 
Criticism) 

3 (3-0-6) 
 

ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 

261 433 ความสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์ 
สถาปัตยกรรม และธรรมชาต ิ
(Man, Nature and Architecture) 

3 (2-2-5) 
 

261 433 ความหมายและการรับรู้ทาง
สถาปัตยกรรม  
(Meaning and Perception in 
Architecture) 

3 (3-0-6) 
 

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 

และเนื้อหา
รายวิชา 

261 434 ศิลปะของการก่อสรา้ง รายละเอยีด และ
วัสดุในงานสถาปัตยกรรม 
(Tectonic Theory, Architectural 
Details and Materials) 

3 (2-2-5) 
 

261 434 ศิลปะของการก่อสรา้ง รายละเอยีด และ
วัสดุในงานสถาปัตยกรรม 
(Tectonic Theory, Architectural 
Details and Materials) 

3 (3-0-6) 
 

ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 

261 435 การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ทาง
สถาปัตยกรรม 
(Advanced Architectural Analysis 
and Synthesis) 

3 (2-2-5) 261 435 การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ทาง
สถาปัตยกรรม 
(Advanced Architectural Analysis 
and Synthesis) 

3 (3-0-6) ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 

261 436 สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรม
สากล 
(Architecture and Global Cultural 
Landscape) 

3 (2-2-5) 
 

261 436 สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล 
(Architecture and Global Cultural 
Landscape) 

 

3 (3-0-6) 
 

ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 

261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร
(Integrated Technology for 
Buildings) 

3(3-0-6) 261 414 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร
(Integrated Technology for 
Buildings) 
 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส
วิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุง หมายเหต ุ

 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
261 420 วิทยานพินธ ์ 

(Thesis) 
เทียบเท่า 

12 
261 420 วิทยานพินธ ์ 

(Thesis) 
เทียบเท่า 

12 
คงเดิม 

   261 422 การค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study) 

เทียบเท่า 
6 

รายวิชาใหม ่

2.2 สายวิชาการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร   2.2 สายวิชาการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร    

 หมวดวิชาบังคับ  หมวดวิชาบังคับ   

261 410 วิธีวจิัยทางสถาปัตยกรรม
ศาสตร์(Research Methodology in 
Architecture) 

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

3(2-2-5) คงเดิม 

261 413   การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน 1 
(Sustainable Architectural Design 
1) 

6(1-10-7) 261 413   การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน  
(Sustainable Architectural Design) 

6(1-10-7) เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา  

และเนื้อหา
รายวิชา 

261 414   การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน 2 
(Sustainable Architectural Design 
2) 

6(1-10-7)    
 

ยุบรวมเป็น
รายวิชาการ
ออกแบบที่

ยั่งยืน 
261 415 
 

เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 
(Integrated Technology for 
Buildings) 

3(3-0-6) 
 
 

261 414 
 

เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 
(Integrated Technology for 
Buildings) 

3(3-0-6) 
 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

261 416 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัด
พลังงาน 
(Energy Conscious Building Design) 

3(2-3-4) 
 

261 415 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัด
พลังงาน 
(Energy Conscious Building Design) 

3(2-3-4) 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

261 417 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
(Foreign Study Trip) 

3(0-6-3) 
 

261 416 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
(Foreign Study Trip) 

3(0-6-3) 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชาและปรับ

เนื้อหา
รายวิชา 

 หมวดวิชาเลือก  หมวดวิชาเลือก  

261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Architeture) 

3(2-2-5) 
 

261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
(Architeture for the Environment) 

3(2-2-5) 
 

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 

261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของอาคาร 
(Building Environment Modelling 
and Analysis) 

3(2-2-5) 
 

261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น 
(Building Environment Modelling and 
Analysis) 

3(2-2-5) 
 

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 

และเนื้อหา
รายวิชา 

   261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง 
(Advanced Building Environment 
Modelling and Analysis) 

3(2-2-5) 
 

รายวิชาใหม ่
 

261 439 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของอาคาร 
(Low Environmental Impact 

3(2-2-5) 
 

261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม
ของอาคาร 
(Low Environmental Impact Building 

3(2-2-5) 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

และเนื้อหา
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Building Materials) Materials) รายวิชา 

261 440 การระบายอากาศด้วยวธิีธรรมชาติในการ
ออกแบบอาคาร 
(Natural Ventilation in Architectural 
Design) 

3(2-2-5) 
 

261 441 การระบายอากาศด้วยวธิีธรรมชาติในการ
ออกแบบอาคาร 
(Natural Ventilation in Architectural 
Design) 

3(2-2-5) 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

และเนื้อหา
รายวิชา 

261 441 แสงในงานสถาปัตยกรรม 
(Lighting in Architecture) 

3(2-2-5) 
 

261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม 
(Lighting in Architecture) 

3(2-2-5) 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

   261 443   ระบบการประเมินอาคารเขียว 
(Green Building Rating Systems) 

3(3-0-6) 
 

รายวิชาใหม ่
 

 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  

261 422 วิทยานพินธ ์(วิจยัสถาปัตยกรรม) 
(Thesis) 

เทียบเท่า 
12 

261 421 วิทยานพินธ ์ 
(Thesis) 

เทียบเท่า 
12 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

261 424 การค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study) 

เทียบเท่า 
6 

261 423 การค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study) 

เทียบเท่า 
6 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

 
3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุง หมายเหต ุ

3.1 สายวิชาแนวความคิดในการออกแบบ  3.1 สายวิชาแนวความคิดในการออกแบบ  

 หมวดวิชาบังคับ  หมวดวิชาบังคับ   

261 410 วิธีวจิัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์                     
(Research Methodology in    
Architecture) 
ศึกษาประเภทของงานวิจัย กรณีศึกษา
งานวิจัยและกระบวนการวิจัย เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้กับการศึกษาและวิจัยทาง
สถาปัตยกรรม  

3(2-2-5) 261 410 วิธีวจิัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์                     
(Research Methodology in    
Architecture) 
ศึกษาประเภทของงานวิจัย กรณีศึกษา
งานวิจัยและกระบวนการวิจัย ตลอดจน
การเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้กับการศึกษาและวิจัยทาง
สถาปัตยกรรม  

3(2-2-5) ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

261 411   การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1      
(Advanced Architectural Design I) 
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม โดย
เน้นกระบวนการในการ สร้างสรรค์ผลงาน 
เพื่ อแสวงหาแนวคิดที่ ชั ด เจนในการ
ออกแบบจนถึงการสังเคราะห์เป็นผลงาน
สถาปัตยกรรมในขั้นสุดท้าย 

6(1-10-7) 261 411   การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1      
(Advanced Architectural Design I) 
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม โดย
เน้นกระบวนการในการ สร้างสรรค์ผลงาน 
ตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อแสวงหาแนวคิดที่ชัดเจนในการ
ออกแบบจนถึงการสังเคราะห์เป็นผลงาน
สถาปัตยกรรมในขั้นสุดท้าย 

6(1-10-7) ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2      
(Advanced Architectural Design II) 
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมต่อเนื่อง
จากการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
โดยเน้นความชัดเจนของแนวคิดและ
กระบวนการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ 
แ น ว คิ ด  ที่ น า ไ ป สู่ ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์ขั้นสุดท้าย 

 6(1-10-7) 261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2      
(Advanced Architectural Design II) 
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมต่อเนื่อง
จากการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
โดยเน้นความชัดเจนของแนวคิดและ
กระบวนการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ 
ตลอดจนการสังเคราะห์แนวคิด ที่น าไปสู่
การออกแบบสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์ขั้น
สุดท้าย 

   6(1-10-7) ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 หมวดวิชาเลือก  หมวดวิชาเลือก  

261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 
(Integrated Technology for 
Buildings) 
ศึกษางานระบบอาคารที่มีความสัมพันธ์กับ
งานสถาปัตยกรรม รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การก่อสร้าง การใช้อุปกรณ์ในการควบคุม
สภาวะแวดล้อมเพื่อสร้างความสบายอย่าง
ประหยัด โดยถูกต้องตามหลักสุขศาสตร์และ
นิเวศวิทยา การเลือกอุปกรณ์อาคาร การ
ก าหนดต าแหน่งที่ตั้ ง และขนาดพื้นที่ที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและกลมกลืนกับ
อาคาร 
มีการศึกษานอกสถานที ่

3(3-0-6) 261 414 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 
(Integrated Technology for 
Buildings) 
ศึกษางานระบบอาคารที่มีความสัมพันธ์กับ
งานสถาปัตยกรรม รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การก่อสร้าง การใช้อุปกรณ์ในการควบคุม
สภาวะแวดล้อมเพื่อสร้างความสบายอย่าง
ประหยัด โดยถูกต้องตามหลักสุขศาสตร์
และนิเวศวิทยา การเลือกอุปกรณ์อาคาร 
การก าหนดต าแหน่งที่ตั้ง และขนาดพื้นที่ที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและกลมกลืนกับ
อาคาร 
มีการศึกษานอกสถานที ่

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส
วิชา 

261 430 การศึกษารายบุคคลในทางสถาปัตยกรรม   
(Individual Study in Architecture) 
ให้นักศึกษาเลือกศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่
สนใจเป็นพิเศษ โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

3 (1-4-4) 261 430 การศึกษารายบุคคลในทางสถาปัตยกรรม   
(Individual Study in Architecture) 
ให้นักศึกษาเลือกศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่
สนใจเป็นพิเศษ โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

3 (1-4-4) คงเดิม 

261 431 สัมมนาสถาปัตยกรรม 
(Seminar in Architecture) 
สัมมนาเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมใน
ปัจจุบัน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น กระบวนการคิด 
การออกแบบ หลักการและแนวคิดต่างๆที่
สัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรม
และสภาพแวดล้อม 

3(2-2-5) 261 431 สัมมนาสถาปัตยกรรม 
(Seminar in Architecture) 
สัมมนาเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมใน
ปัจจุบัน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น กระบวนการคิด 
การออกแบบ หลักการและแนวคิดต่างๆที่
สัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรม
และสภาพแวดล้อม 

3(3-0-6) ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 

261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ์ 
(Critical Theory and Design 
Criticism) 
ทฤษฎี หลักการ กระแสนิยมที่เกี่ยวเนื่อง
กับกระบวนการคิดและการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม  การเปลี่ยนแปลงของ
ระบบความ คิดที่ เกี่ ย ว เนื่ อ งกับสั งคม

3 (2-2-5) 
 

261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ์ 
(Critical Theory and Design 
Criticism) 
ทฤษฎี หลักการ กระแสนิยม ที่เกี่ยวเนื่อง
กับกระบวนการคิดและการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม  การเปลี่ยนแปลงของ
ระบบความคิดที่ เกี่ ยว เนื่ อ งกับสังคม

3 (3-0-6) 
 

ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 
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วัฒนธรรม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบ ตลอดจน
รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมที่ปรากฏขึ้น
ในยุคสมัยต่าง ๆ 

วัฒนธรรม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบ ตลอดจน
รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมที่ปรากฏ
ขึ้นในยุคสมัยต่าง ๆ 

261 433 ความสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์ 
สถาปัตยกรรม และธรรมชาต ิ
(Man, Nature and Architecture) 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของ
มนุษย์ สถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ความสัมพันธ์ซ่ึงกัน
และกันระหว่างมนุษย์กับธรมชาติ มนุษย์
กับสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมกับ
ธรรมชาติ ปัจจัยที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์
ทางพฤติกรรมและการรับรู้ของมนุษย์
ตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับสังคมซ่ึงสัมพันธ์
กับการออกแบบสถาปัตยกรรม 

3 (2-2-5) 
 

261 433 ความหมายและการรับรู้ทาง
สถาปัตยกรรม 
(Meaning and Perception in 
Architecture) 
ความรู้ความเข้าใจด้านปรัชญาและทฤษฎี 
ที่ เกี่ ย ว เนื่ อ ง กั บ ค ว า ม ห ม า ย ท า ง
สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ
ของมนุษย์และการอยู่อาศัย ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อปรากฏการณ์ทางพฤติกรรมและการ
รับรู้ของมนุษย์ตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับ
สังคม และวัฒนธรรมซ่ึงสัมพันธ์กับการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม 

3 (3-0-6) 
 

เปลี่ยนชื่อ 
และ

ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

261 434 ศิลปะของการก่อสรา้ง รายละเอยีด และ
วัสดุในงานสถาปัตยกรรม 
(Tectonic Theory, Architectural 
Details and Materials) 
ปรัชญา ทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวเนื่องกับศิลปะการก่อสร้าง การท า
รายละเอียดและวัสดุทางสถาปัตยกรรมใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์ในการ
พัฒนาแบบและใช้เป็นสื่อในการแสดงออก
ซ่ึ งแ น ว ค ว า ม คิ ด ใน ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมนั้น ๆ 

3 (2-2-5) 
 

261 434 ศิลปะของการก่อสรา้ง รายละเอยีด และ
วัสดุในงานสถาปัตยกรรม 
(Tectonic Theory, Architectural 
Details and Materials) 
ปรัชญา ทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวเนื่องกับศิลปะการก่อสร้าง การท า
รายละเอียดและวัสดุทางสถาปัตยกรรมใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์ในการ
พัฒนาแบบและใช้เป็นสื่อในการแสดงออก
ซ่ึ งแ น ว ค ว า ม คิ ด ใน ก า รอ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมนั้น ๆ 

3 (3-0-6) 
 

ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 

261 435 การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ทาง
สถาปัตยกรรม 
(Advanced Architectural Analysis 
and Synthesis) 
ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจน
กรตั้งค าถามและกระบวนการด าเนินการ
วิจัยในรูปแบบต่างๆที่สัมพันธ์กับการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม 
 

3 (2-2-5) 261 435 การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ทาง
สถาปัตยกรรม 
(Advanced Architectural Analysis 
and Synthesis) 
การวิเคราะห์ ระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจน
การตั้งค าถามและกระบวนการด าเนินการ
วิจัยในรูปแบบต่างๆที่สัมพันธ์กับการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม 
 

3 (3-0-6) ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 

และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

261 436 สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล 
(Architecture and Global Cultural 
Landscape)                               
ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมการ
สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ของ
หลายหลากชนชาติ การอุบัติขึ้นของแนว

3 (2-2-5) 
 

261 436 สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล 
(Architecture and Global Cultural 
Landscape) 
ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมการ
สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ของ
หลายหลากชนชาติ การอุบัติขึ้นของแนว

3 (3-0-6) 
 

ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 
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ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์
ในนานาอารยธรรม  กระบวนการคิด การ
พัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ จากทั่วโลก  ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ จากทั่วโลก 

ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิ
ทัศน์ในนานาอารยธรรม  กระบวนการคิด 
ก า ร พั ฒ น า  แ ล ะ ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ 
จากทั่วโลก  ในภูมิภาคต่าง ๆ จากทั่วโลก 

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  

261 420 วิทยานพินธ ์
(Thesis) 

261 410วิชาบังคับก่อน 261 410 วิธวีจิัยทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
การ ศึกษ า เฉพ าะบุ ค คล ใน เนื้ อ ห าที่
นัก ศึกษามีความสนใจที่ เกี่ ย วข้องกับ
แนวความคิดในการออกแบบ เป็นหัวข้อที่
ได้รับการอนุมัติ โดยเสนอในรูปแบบของ
งานวิจัย ภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เทียบเท่า 
12 

261 420 วิทยานพินธ ์ 
(Thesis) 

261 410วิชาบังคับก่อน 261 410 วิธวีจิัยทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
การศึกษ า เฉพ าะบุ คคล ใน เนื้ อ ห าที่
นัก ศึกษามีความสนใจที่ เกี่ ยวข้องกับ
แนวความคิดในการออกแบบ เป็นหัวข้อที่
ได้รับการอนุมัติ ภายใต้การให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เทียบเท่า 
12 

คงเดิม 

   261 422 การค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study) 
วิชาบังคับก่อน 261 410 วิธวีิจยัทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
การ ค้น คว้ าอิ ส ระ ใน หั วข้ อ เกี่ ย วกั บ
สถาปัตยกรรมซ่ึงได้รับการอนุมัติจาก
คณาจารย์ประจ ารายวิชาและพัฒนา
โครงงานภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาจะต้องสรุปผล
การศึกษาค้นคว้าเป็นรายงานที่มีความ
สมบูรณ์ทั้งทฤษฎีและข้อมูลประกอบ และ
น าเสนอปากเปล่าต่อคณาจารย์ประจ า
รายวิชาเพื่อประเมินผล 

เทียบเท่า 
6 

รายวิชาใหม ่

3.2 สายวิชาการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร   3.2 สายวิชาการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร    

 หมวดวิชาบังคับ  หมวดวิชาบังคับ  

261 413   การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน 1 
(Sustainable Architectural Design 1) 
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน 
บนพื้นฐานความเข้าใจในหลักการด้านการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องต่อ
สภาพภูมิอากาศ ประหยัดพลังงาน และ
เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม 

6(1-10-7) 261 413   การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน  
(Sustainable Architectural Design ) 
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน 
บนพื้นฐานความเข้าใจในหลักการด้านการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับ
สภาพภูมิอากาศ ประหยัดพลังงาน และ
เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม 

6(1-10-7) เปลี่ยนชื่อ 
วิขาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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261 415 
 

เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 
(Integrated Technology for 
Buildings) 
งานระบบอาคารที่มีความสัมพันธ์กับงาน
สถาปัตยกรรม รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง การใช้อุปกรณ์ ในการควบคุม
สภาวะแวดล้อมเพื่อสร้างความสบายอย่าง
ประหยัด โดยถูกต้องตามหลักสุขศาสตร์และ
นิเวศวิทยา การเลือกอุปกรณ์อาคาร การ
ก าหนดต าแหน่งที่ตั้ ง และขนาดพื้นที่ที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและกลมกลืนกับ
อาคาร    
มีการศึกษานอกสถานที ่   

3(3-0-6) 
 
 

261 414 
 

เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 
(Integrated Technology for 
Buildings) 
งานระบบอาคารที่มีความสัมพันธ์กับงาน
สถาปัตยกรรม รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง การใช้อุปกรณ์ ในการควบคุม
สภาวะแวดล้อมเพื่อสร้างความสบายอย่าง
ประหยัด โดยถูกต้องตามหลักสุขศาสตร์
และนิเวศวิทยา การเลือกอุปกรณ์อาคาร 
ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
กลมกลืนกับอาคาร และการก าหนด
ต าแหน่งที่ตั้ง 
มีการศึกษานอกสถานที ่   

3(3-0-6) 
 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชาและ

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

261 416 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัด
พลังงาน 
(Energy Conscious Building Design) 

ลักษณะสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่มีผลต่อ
ก ารออกแบ บ อาคาร สภ าวะสบ าย 
คุณสมบัติวัสดุที่มีผลต่อการออกแบบเพื่อ
ก ารป ระห ยั ดพ ลั งงาน  เท คนิ ค ก า ร
ออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานโดยวิธี
ธรรมชาติ และโดยการใช้เครื่องกล การ
ค านวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่าน
เปลือกอาคาร และการหาภาระการท า
ความเย็นของเครื่องปรับอากาศ หลักการ
ออกแบบระบบแสงสว่างในอาคารโดยใช้
แสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์  
มีการศึกษานอกสถานที ่

3(2-3-4) 
 

261 415 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัด
พลังงาน 
(Energy Conscious Building Design) 

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่มี
ผลต่อการออกแบบอาคาร สภาวะสบาย 
คุณสมบัติวัสดุที่มีผลต่อการออกแบบเพือ่
การประหยัดพลังงาน เทคนิคการ
ออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานโดยวิธี
ธรรมชาติ และโดยการใช้เครื่องกล การ
ค านวณค่าการถา่ยเทความร้อนรวมผ่าน
เปลือกอาคาร และการหาภาระการท า
ความเย็นของเครื่องปรับอากาศ หลักการ
ออกแบบระบบแสงสวา่งในอาคารโดยใช้
แสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์  
มีการศึกษานอกสถานที ่

3(2-3-4) 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

261 417 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
(Foreign Study Trip) 
ศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ในการออกแบบ โดยการศึกษาตัวอย่าง
งานสถาปัตยกรรมที่มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ในสภาพแวดล้อมที่มีบริบท
ทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ที่
แตกต่างจากประเทศไทย เพื่ อให้ เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวาง สามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเพื่อ
การอนุ รักษ์พลั งงานและสิ่ งแวดล้อม 
รวมถึงงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง งาน
ออกแบบผังบริเวณ งานออกแบบชุมชน 
ก ารว า งผั ง เมื อ ง  งาน อ อ ก แ บ บ ภู มิ
สถาปัตยกรรม และงานสถาปัตยกรรมภาย

3(0-6-3) 
 

261 416 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
(Foreign Study Trip) 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใน
การออกแบบ โดยการศึกษาตัวอย่างงาน
สถาปัตยกรรมที่ มี การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ในสภาพแวดล้อมที่มีบริบท
ทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และเทคโนโลยีที่แตกต่างจากประเทศไทย 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวาง 
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงงานในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง งานออกแบบผังบริเวณ งาน
ออกแบบชุมชน การวางผังเมือง งาน
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม และงาน

3(0-6-3) 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชาและ

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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ในทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายในทางสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

 หมวดวิชาเลือก  หมวดวิชาเลือก  

261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Architeture) 
ศึกษาเชิ งสัมมนาเพื่ อท าความ เข้ าใจ
ก ระบ วน การ  แล ะแน ว คิ ด ขอ งงาน
สถาปัตยกรรมที่ เน้นเรื่องการอนุรักษ์
พลังงาน และการค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม มีการศึกษาพลังงานรูปแบบ
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อรูปทรงของมวล การใช้
งาน และองค์รวมทางสถาปัตยกรรม 
รวมทั้งการสร้างสรรค์ทางสุนทรียภาพของ
สถาปัตยกรรม และระบบนิเวศซ่ึงสัมพันธ์
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
มีการศึกษานอกสถานที ่

3(2-2-5) 
 

261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
(Architeture for the Environment) 

ศึกษาเชิ งสัมมนาเพื่ อท าความเข้า ใจ
แนวคิดของงานสถาปัตยกรรมที่เน้นเรื่อง
ก ารอ นุ รั ก ษ์ พ ลั งงาน  ก ารค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความสบายและ
สุขภาวะของผู้ใช้อาคาร  
มีการศึกษานอกสถานที ่
 

3(2-2-5) 
 

ปรับชื่อ
รายวิชา 

ปรับเนื้อหา
รายวิชา 

261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของอาคาร 
(Building Environment Modelling and 
Analysis) 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เข้าใจ
ถึ งวิ ธี ก า รวิ เค รา ะห์ ผ ล ก ระ ท บ ข อ ง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อการ
ออกแบบอาคาร การถ่ายเทความร้อน การ
ระบายอากาศ และการให้แสงสว่างใน
อาคาร รวมถึงการจ าลองประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของอาคาร 

 261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น 
(Introduction to Building 
Environment Modelling and Analysis) 
พื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อ
การออกแบบอาคาร การใช้พลังงานของ
อาคาร 

3(2-2-5) 
 

ปรับชื่อและ
เนื้อหา
รายวิชา 

   261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง 
(Advanced Building Environment 
Modelling and Analysis) 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจ าลอง
สภาพแวดล้อมและประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของอาคารเพื่อใช้ในการศึกษา
วิจัยหรือประกอบการประเมินอาคารเขียว 

3(2-2-5) 
 

รายวิชาใหม ่
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261 439 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม

ของอาคาร 
(Low Environmental Impact Building 
Materials) 
เทคนิคในการประเมิณผลกระทบของวัสดุที่
มีต่อสิ่งแวดล้อม วิถีการประเมิณวัฏจักรชีวิต
ของวัสดุ  และวิธีการประเมิณแบบอื่นๆ 
หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้วัสดุและการติดตั้ง 
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร  

3(2-2-5) 
 

261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม
ของอาคาร 
(Low Environmental Impact Building 
Materials) 
เทคนิคในการประเมิณผลกระทบของวัสดุที่
มีต่อสิ่งแวดล้อม วิถีการประเมิณวัฏจักร
ชีวิตของวัสดุ และวิธีการประเมิณแบบอื่นๆ 
หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้วัสดุและการติดตั้ง 
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร  

3(2-2-5) 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

261 440 การระบายอากาศด้วยวธิีธรรมชาติในการ
ออกแบบอาคาร 
(Natural Ventilation in Architectural 
Design) 
ทฤษฎีและหลักการระบายอากาศด้วยวิธี
ธรรมชาติในการออกแบบอาคาร เพื่อให้เกิด
สภาวะสบายและประหยัดพลังงานส าหรับ
ภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น รวมถึงการศึกษา
การใช้เครื่องมือ เพื่อวิเคราะห์และจ าลอง
ประสิทธิภาพการระบายอากาศในอาคาร 

3(2-2-5) 
 

261 441 การระบายอากาศด้วยวธิีธรรมชาติในการ
ออกแบบอาคาร 
(Natural Ventilation in Architectural 
Design) 
ทฤษฎีและหลักการระบายอากาศด้วยวิธี
ธรรมชาติในการออกแบบอาคาร เพื่อให้เกิด
สภาวะสบายและประหยัดพลังงานส าหรับ
ภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น รวมถึงการศึกษา
การใช้เครื่องมือ เพื่อวิเคราะห์และจ าลอง
ประสิทธิภาพการระบายอากาศในอาคาร 

3(2-2-5) 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชาและ
เนื้อหา
รายวิชา 

261 441 แสงในงานสถาปัตยกรรม 
(Lighting in Architecture) 
ศาสตร์และ ศิลป์ ข องแสงสว่ างใน งาน
สถาปัตยกรรม การศึกษาครอบคลุมความรู้
และวิธีการส าหรับการให้แสงสว่างทั้งแสง
ธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างแสงสว่างกับผู้ใช้และ
งานสถาปัตยกรรม ตลอดจนแนวทางการน า
แ ส ง ส ว่ า ง ไ ป ใ ช้ เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ง า น
สถาปัตยกรรม โดยค านึงถึง ประโยชน์ใช้
สอย ความสบาย ความงาม พลังงาน และ
สภาพแวดล้อม 
มีการศึกษานอกสถานที ่

3(2-2-5) 
 

261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม 
(Lighting in Architecture) 

ทฤษฏีวิธีทฤษฎีและวิธีการส าหรับการให้แสงสว่างทั้ง
แสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ การน าแสง
สว่างไปใช้เพื่อส่งเสริมงานสถาปัตยกรรม
โดยค านึงถึงประโยชน์  ใช้สอย ความสบาย 
ความงาม พลังงาน และสภาพแวดล้อม 
มีการศึกษานอกสภานที่ 

 
 
  

3(2-2-5) 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชาและ
เนื้อหา
รายวิชา 

   261 443 ระบบการประเมินอาคารเขียว 
(Green Building Rating System) 

ระบ บ ก ระบ บ ก ารป ระ เมิ น อ าค ารเขี ย วข อ ง
ต่างประเทศและประเทศไทย องค์ประกอบ
ของอาคารเขียว หลักเกณฑ์และวิธีในการ
ประเมิน  มาตรฐานที่ เกี่ ย วข้อ งในการ
ออกแบบและด าเนินงานก่อสร้างเพื่อขอ
รับรองเป็นอาคารเขียว 
มีการศึกษานอกสถานที ่

3(3-0-6) 
 

รายวิชาใหม ่
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261 422 วิทยานพินธ ์(วิจยัสถาปัตยกรรม) 
(Architectural Research Thesis)  
วิชาบังคับก่อน 261 410 วิธวีิจยัทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
การ ศึกษ า เฉพ าะบุ ค คล ใน เนื้ อ ห าที่
นักศึกษามีความสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์พลังงานโดยเสนอในรูปแบบของ
งานวิจัย ภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

เทียบเท่า 
12 

261 421 วิทยานพินธ ์ 
(Thesis)  
วิชาบังคับก่อน 261 410 วิธวีิจยัทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
การศึกษ า เฉพ าะบุ คคล ใน เนื้ อ ห าที่
นักศึกษามีความสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยเสนอ
ในรูปแบบของงานวิจัย ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

เทียบเท่า 
12 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

261 424 การค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study) 
วิชาบังคับก่อน 261 410 วิธวีิจยัทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ศึกษาค้นคว้าโดยอิสระในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมซ่ึงได้รับการอนุมัติจาก
คณาจารย์ประจ ารายวิชาและพัฒนา
โครงงานภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาจะต้องสรุปผล
การศึกษาค้นคว้าเป็นรายงานที่มีความ
สมบูรณ์ทั้งทฤษฎีและข้อมูลประกอบ และ
น าเสนอปากเปล่าต่อคณาจารย์ประจ า
รายวิชาเพื่อประเมินผล 

เทียบเท่า 
6 

261 423 การค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study) 
วิชาบังคับก่อน 261 410 วิธวีิจยัทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ศึกษาค้นคว้าโดยอิสระในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรม ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงได้รับการอนุมัติจาก
คณาจารย์ประจ ารายวิชาและพัฒนา
โครงงานภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาจะต้องสรุปผล
การศึกษาค้นคว้าเป็นรายงานที่มีความ
สมบูรณ์ทั้งทฤษฎีและข้อมูลประกอบ และ
น าเสนอปากเปล่าต่อคณาจารย์ประจ า
รายวิชาเพื่อประเมินผล 

เทียบเท่า 
6 

เปลี่ยนรหัส
วิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 


