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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วังท่าพระ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25500081107586 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย             หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
 ภาษาอังกฤษ         Master of Architecture Program in Thai Architecture 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Architecture (Thai Architecture) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย)     
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M. Arch. (Thai Architecture)   
 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก 1  มีค่าเทียบเท่า 36  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 38  หน่วยกิต 
   
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ       หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
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 5.2  ภาษาที่ใช้    ภาษาไทย 
 5.3  การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี  
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร   
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว    
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2560 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 14 / 2560 วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 12 / 2560 วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1   ผู้สอนทางด้านสถาปัตยกรรมไทย 
  8.2   สถาปนิกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย 
  8.3   นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย 
  8.4   วิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1   นายชาตรี ประกิตนนทการ   

     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  
         คุณวุฒิ  สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)   
          สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 
  9.2  นายเสนอ  นิลเดช  
   เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ต าแหน่ง  ศาสตราจารย์พิเศษ 
  คุณวุฒิ   ประกาศนียบัตรชั้นสูง (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2517) 
    ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2505)  
 9.3  นายไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ 
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   เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 คุณวุฒิ  ปร.ด. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา (2556) 
 สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
 สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ 
ที่อยู่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 สถาปั ตยกรรมไทยที่ สร้างตั้ งแต่อดีต จนถึ งปั จจุบั น  ไม่ ว่ าจะเป็ น โบราณ สถาน วัดวาอาราม 
พระบรมมหาราชวัง และอาคารสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ฯลฯ ล้วนเป็นจุดดึงดูดส าคัญด้านการท่องเที่ยว 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย มีเป้าหมายเพ่ือผลิตบุคลากรที่สามารถสืบ
สานและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทยให้เหมาะสมกับบริบททางกายภาพและสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
โดยที่ยังคงเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมทีม่ีมาแตเ่ดิม เพ่ือให้เป็นสมบัติอันมีประโยชน์แก่สังคมไทย 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สถาปัตยกรรมไทยถือเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
ของประเทศ หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพ่ืออนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสม
ความรู้ในด้านการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยทั้งด้านสภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรม เพ่ือน ามาต่อยอดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรนี้จึง
ส่งเสริมให้สถาปัตยกรรมไทยอันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยด ารงอยู่และมีวิวัฒนาการสืบไป 
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพ โดยการผลิตบุคลากรทางด้านสถาปัตยกรรมไทยที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยด้านที่ 2 “เพ่ือสร้างสังคมฐานความรู้ บูรณาการความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งทุนทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ”  
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12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 ผลกระทบจากการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์การวิจัยและสร้างจิตส านึกให้นักศึกษารู้คุณ
ค่าของงานศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม 
 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
 สืบสานสถาปัตยกรรมไทยประเพณีและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยตามบริบทของวัฒนธรรม
และสังคมปัจจุบัน 
 1.2  ความส าคัญ 
 สถาปัตยกรรมไทยในอดีตคืองานสร้างสรรค์ที่สะท้อนขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา คติความเชื่อ 
และเอกลักษณ์ของชาติซึ่งนับวันจะหาผู้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบตามขนบแบบแผนเช่นนี้ได้น้อยลงเรื่อยๆ 
ส่งผลท าให้องค์ความรู้และมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าดังกล่าวอยู่ในสภาวะเสี่ยงที่อาจสูญหายไปจากสังคมไทย 
การผลิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยที่มีความรู้ความสามารถในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาเหล่านี้
เอาไว้จึงถือเป็นภารกิจส าคัญเร่งด่วนของชาติ ในขณะเดียวกัน งานสถาปัตยกรรมไทยย่อมต้องมีการพัฒนาต่อยอด
เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การศึกษาทาง
สถาปัตยกรรมไทยในอีกด้านหนึ่งจึงขาดไม่ได้ที่จะต้องให้ความส าคัญกับการผสมผสานองค์ความรู้ดั้งเดิมกับองค์
ความรู้แบบสมัยใหม่เข้าด้วยกันเพ่ือน าไปสู่การยกระดับงานออกแบบให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งและ
เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากลภายใต้การออกแบบที่ยังคงสามารถธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นไทยเอาไว้ได้ ด้วย
เหตุนี้ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมไทย จึงถูกออกแบบขึ้นเพ่ือรองรับภารกิจทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติดังกล่าว ทั้งในด้านการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิมไว้ไม่ให้สูญ
หายพร้อมทั้งวางหลักสูตรการศึกษาขั้นสูงเพ่ือหาแนวทางสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการในโลกสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีโดยไม่ทอดทิ้งรากเหง้าทางวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 1.3  วัตถุประสงค์ 
         1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย 

1.3.2 เพ่ือการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทย 
         1.3.3 เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เชื่อมโยงกับรากวัฒนธรรมและ
แนวความคิดการสร้างสรรค์ของไทย 
          1.3.4 เพ่ือส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางด้านที่เก่ียวข้องกับศิลปะสถาปัตยกรรมไทย 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ด ารงไว้ซึ่งความทันสมัยของ
หลักสูตรและมีการปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สกอ. 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

1.พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย
โดยมีมาตรฐานระดับสากล 
2.ติดตามและประเมินหลักสูตรทุก 
ๆ 5 ปี 

1.เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
 
2.รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมวัฒนธรรมไทยปัจจุบัน 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงของวงการ
วิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมทั้งด้าน
เทคโนโลยีและวัฒนธรรม 

รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

3. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมการ
ค้นคว้าวิจัยและปฏิบัติงานจริงของ
นักศึกษาภายในระยะ 3 ปี 

1.ส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
การค้นคว้าวิจัยและการฝึกงานของ
นักศึกษา 
2.ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 
3.สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษานอกสถานที่ 

1.มีกิจกรรมอบรมเพ่ิมพูนทักษะแก่
คณาจารย์ 
2.การวัดผลและรายงานของ
นักศึกษาซึ่งแสดงถึงการฝึกการ
ค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา 
3.มีการศึกษานอกสถานที่เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

4. พัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
ภายในระยะ 3 ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่
เน้นการสอนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
การวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.มีกิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูนทักษะ
แก่คณาจารย์ 
2.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ที่มุ่ง
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

5. ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนา
ศักยภาพด้านงานวิจัยและ
สร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมไทย
ภายในระยะเวลา 3 ปี 

สนับสนุนทุนและหาแหล่งทุน เพื่อ
ท าวิจัยและสร้างสรรค์งานแก่
คณาจารย์ในภาควิชา 

รายงานผลการวิจัยและสร้างสรรค์ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค   ข้อก าหนดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน  

ไม่มี 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

ไม่มี   
 

 2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    
                 ภาคการศึกษาต้น      เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
        ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1  แผน ก แบบ ก 1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยและมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.0 หากผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

     แผน ก แบบ ก 2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
                2.2.2  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
        2.3.1 นักศึกษาแรกเข้า มักมีปัญหาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ 
             2.3.2 นักศึกษาแรกเข้า มักมีปัญหาความรู้พื้นฐานและทักษะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทย 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
        2.4.1  บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้มีการเรียนและการสอบภาษาอังกฤษ และ  หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้
นักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ต้องลงเรียนวิชา 262 400  ความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ โดยไม่นับหน่วยกิต 
                2.4.2  หลักสูตรฯ ได้มีวิชาพ้ืนฐาน เพ่ือปรับพ้ืนความรู้นักศึกษาที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางด้าน
สถาปัตยกรรมไทย โดยเปิดสอนวิชา  262 401  การเขียนแบบสถาปัตยกรรมไทย โดยไม่นับหน่วยกิต 
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2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 20 10 10 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

         2.6.1  งบประมาณรายรับ(หน่วย  บาท) 
รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าลงทะเบียน 209,000 836,000 836,000 836,000 836,000 
ค่าเงินอุดหนุนรัฐบาล 277290.5 582,310 611,426 641,997 674,097 

รวมรายรับ 486,259 1,418,310 1,447,426 1,477,997 1,510,097 
               2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบด าเนินการ      
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 258,704 543,278 570,442 598,964 628,913 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 176,991.5 694,226 694,985 695,783 696,620 
ทุนวิจัย 10,450 41,800 41,800 41,800 41,800 
ทุนการศึกษา 9,927.5 39,710 39,710 39,710 39,710 
กิจกรรมนักศึกษา 18,862.5 75,499 75,499 75,499 75,499 

รวม (ก) 474,935 1,394,464 1,422,387 1,451,706 1,482,491 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 11,355.5 23,847 25,039 26,291 27,605 

รวม (ข) 11,355.5 23,847 25,039 26,291 27,605 
รวม (ก) + (ข) 486,290.5 1,418,310 1,447,426 1,477,997 1,510,097 

จ านวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   48,629 70,916 72,371 73,900 75,505 
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2.7  ระบบการศึกษา 

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

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 
              3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร  แผน ก แบบ ก 1 มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา ดังนี้ 
 3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1 
  หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)   6 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   36 หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรมีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 
  หมวดวิชาบังคับ    14 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   12 หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกติ    
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3.1.3  รายวิชา 
                  3.1.3.1   รหัสวิชา     ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
            เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
       262    หมายถึง ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
       เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
                                   เลขตัวแรก หมายถึง  ระดับการศึกษา 
    4  = ระดับปริญญาโทสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย  
     5  =  ระดับปริญญาโทสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
        สถาปัตยกรรม 

เลขตัวที่สองและสาม  หมายถึง  กลุ่มของรายวิชาและล าดับที่ของรายวิชา 
    00-09  = หมวดวิชาพ้ืนฐาน 
    10-19   = หมวดวิชาบังคับ 
    20-29  = วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
    30 ขึ้นไป  = หมวดวิชาเลือก 
 3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
    รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
              รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
              รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
     รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  
และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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 3.1.3.3  รายวิชา 
(1) แผน ก แบบ ก 1  

  รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  
ส าหรับนักศึกษาผู้มีพ้ืนฐานความรู้ไม่เพียงพอในด้านภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชา

พ้ืนฐานดังต่อไปนี้ จ านวน 3 หน่วยกิต โดยวัดผลเป็น S หรือ U 

262 400 ความเข้าใจภาษาอังกฤษ      3*(3-0-6) 
   (English Comprehension)  
 
  หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต 

262 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมไทย     3*(2-2-5) 
   (Research Methodology in Thai Architecture) 

262 411 สัมมนาสถาปัตยกรรมไทย      3*(2-2-5)  
   (Seminar in Thai Architecture) 
 

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ 
262 420   วิทยานิพนธ์ (ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย)   มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

     (Thai Architectural Design Thesis) 
262 421   วิทยานิพนธ์ (วิจัยสถาปัตยกรรมไทย)  มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

     (Thai Architectural Research Thesis) 
 

(2) แผน ก แบบ ก 2 

รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
ส าหรับนักศึกษาผู้มีพ้ืนฐานความรู้ไม่เพียงพอในด้านภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 

จ านวน 3 หน่วยกิต โดยวัดผลเป็น S หรือ U ดังนี้ 

262 400 ความเข้าใจภาษาอังกฤษ              3*(3-0-6) 
   (English Comprehension) 
    

ส าหรับนักศึกษาผู้มีพ้ืนฐานความรู้ไม่เพียงพอในด้านสถาปัตยกรรมไทย ต้องเรียนรายวิชา
พ้ืนฐาน จ านวน 3 หน่วยกิต โดยวัดผลเป็น S หรือ U ดังนี้ 
262 401 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมไทย             3*(0-6-3)  

   (Delineations in Thai Architecture)  



มคอ. 2   

มคอ.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 

 

12 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 
  หมวดวิชาบังคับ จ านวน 14 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 

262 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมไทย     3(2-2-5) 
   (Research Methodology in Thai Architecture) 

262 411 สัมมนาสถาปัตยกรรมไทย      3(2-2-5)  
   (Seminar in Thai Architecture) 

262 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง 1     4(2-6-4)  
   (Advanced Thai Architectural Design I) 

262 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง 2    4(2-6-4)  
   (Advanced Thai Architectural Design II) 

หมวดวิชาเลือก ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากทุกรายวิชาในหลักสูตรตามความสนใจและโดยได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ 
262 430 เทคโนโลยีกับการก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมไทย   3(3-0-6) 

   (Technology and Construction in Thai Architecture) 
262 431  การศึกษารายบุคคล      3(0-6-3)   

        (Individual Study) 
262 432 สถาปัตยกรรมไทยเฉพาะกิจ      3(3-0-6) 

   (Thai Architecture for Specific Events) 
262 433 ลวดลายและการขยายแบบในงานสถาปัตยกรรมไทย   3(2-2-5) 

       (Decorative Thai Architectural Ornaments and Detail Drawing) 
262 510  วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม    3(3-0-6) 

   (Research Methodology in History of Architecture) 
 262 511  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมก่อนสมัยสุโขทัย   3(3-0-6) 
   (History of Pre-Sukhothai Architecture) 
 262 512  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย-อยุธยา   3(3-0-6) 
     (History of Architecture During Sukhothai and Ayutthaya Periods) 
 262 513  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์   3(3-0-6) 
     (History of Architecture During Rattanakosin Period)  
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 262 514  วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในประเทศไทยและเอเชีย  3(3-0-6) 
ตะวันออกเฉียงใต้  

     (Culture and Vernacular Architecture in Thailand and Southeast Asia)
 262 515  การอนุรักษ์อาคารทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานในประเทศไทย  3(2-2-5) 
   (Conservation of Historic Buildings and Ancient Monuments  
   in Thailand)  
 262 516  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1  3(3-0-6) 
     (History of Architecture in Southeast Asia I) 
 262 530  วิวัฒนาการพุทธสถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
   (Evolution of Buddhist Architecture) 
 262 531  สถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่ในสยามสมัยรัชกาลที่ 4 – สมัยรัชกาลที่ 8 3(2-2-5) 

(New Architecture in Siam from the Reign of Rama IV to  
Rama VIII) 

 262 532  การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม    3(0-6-3) 
   (Architectural Reconstruction) 
 262 533  ไทยศึกษา        3(3-0-6) 
   (Thai Studies) 
 262 534  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย  3(3-0-6) 
     (Politics, Economy, Society and Contemporary Thai  
   Architecture) 
 262 536 สัมมนาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
     (Seminar in History of Architecture) 

262 537  การอนุรักษ์ย่านและชุมชนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  3(2-2-5) 
(Conservation of Historic Sites and Settlements in Thailand) 

262 538  การวินิจฉัยการเสื่อมสภาพของโบราณสถานและอาคารประวัติศาสตร์ 3(3-0-6) 
(Building Diagnostics of Ancient Monuments and Historic  
Buildings) 

262 539 การอนุรักษ์วัสดุในโบราณสถานในประเทศไทย   3(2-3-4) 
(Conservation of Materials in Ancient Monuments in  
Thailand) 

262 540  การปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ในบริบทใหม่   3(2-2-5) 
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(Rehabilitation of Historic Buildings in New Scenario) 
262 541  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในระดับนานาชาติ   3(2-2-5) 

   (Architectural Conservation at International Level) 
 262 542 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2  3(3-0-6) 
     (History of Architecture in Southeast Asia II) 
 262 543  ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
   ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   (Influence of Religion, Beliefs, and Culture on Architecture in 

Southeast Asia) 
 262 544 การวิจัยและการเผยแพร่ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
   (Research and Dissemination of Architectural History ) 
 

นอกจากรายวิชาดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากทุกรายวิชาในหลักสูตรของสาขาวิชาอ่ืนๆ 
ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ 

262 422   วิทยานิพนธ์ (ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย)   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
     (Thai Architectural Design Thesis) 

262 423   วิทยานิพนธ์ (วิจัยสถาปัตยกรรมไทย)  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
     (Thai Architectural Research Thesis) 
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3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 
(1) แผน ก แบบ ก 1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

262 400 ความเข้าใจภาษาอังกฤษ 3*(3-0-6) 
262 411 สัมมนาสถาปัตยกรรมไทย 3*(2-2-5) 
 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 3 

 รวมจ านวน 3 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

262 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมไทย 3*(2-2-5) 
 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 
 รวมจ านวน 12 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 
 รวมจ านวน 9 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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(2) แผน ก แบบ ก 2 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1    

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

262 400 ความเข้าใจภาษาอังกฤษ 3*(3-0-6) 
262 401 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมไทย 3*(0-6-3) 
262 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง 1 4(2-6-4) 

 วิชาเลือก       3 
 รวมจ านวน 7 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

262 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมไทย 3(2-2-5) 
262 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง 2 4(2-6-4) 

 วิชาเลือก 6 
 รวมจ านวน 13 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

262 411 สัมมนาสถาปัตยกรรมไทย 3(2-2-5)  
 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 3 
 วิชาเลือก 3 
 รวมจ านวน 9 

 
 
 
 
 



มคอ. 2   

มคอ.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 

 

17 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
262 400 ความเข้าใจภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
  (English Comprehension) 

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
การอ่านงานเขียนที่เกี่ยวกับวิชาสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ใน

รูปของบทความทางวิชาการ รายงาน หรือต าราภาษาอังกฤษ 
English readings about architecture, using materials from articles, reports, 

and books, particularly those with contents relating to Thailand. 
 
262 401 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมไทย      3(0-6-3) 
  (Delineations in Thai Architecture) 

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
เขียนแบบสถาปัตยกรรมไทยประเภทต่าง ๆ รูปแบบ โครงสร้าง และองค์ประกอบที่

เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 
Drafting exercises in drawing various types of Thai architectural 

components, decorative ornaments, structure, and construction details. 
 

262 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมไทย      3(2-2-5) 
         (Research Methodology in Thai Architecture) 

เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
วิธีการและตัวแบบการวิจัย  เพ่ื อน ามาประยุกต์ ใช้กับการศึกษาและวิจัยงาน

สถาปัตยกรรมไทย 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 
 รวมจ านวน 9 
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Research methods, models and their applications for undertaking 
investigations in Thai architecture. 

 
262 411 สัมมนาสถาปัตยกรรมไทย       3(2-2-5)  
  (Seminar in Thai Architecture) 

น าเสนอและอภิปรายประเด็นรวมถึงปัจจัย  ทั้งในด้านแนวความคิด เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทย ทั้งในด้านงานแบบ
ประเพณี ร่วมสมัย พื้นถิ่นและอนุรักษ์ โดยผ่านกระบวนการศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

Systematic and analytical discussions on factors such as design concepts, 
economy, society, culture, and history, that influenced the design of traditional, 
contemporary, and vernacular architecture in Thailand as well as issues 
concerning conservation of architecture. 

 
262 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง 1      4(2-6-4)  
  (Advanced Thai Architectural Design I) 

การค้นคว้าข้อมูล และฝึกปฏิบัติการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง ที่ เน้น
แนวความคิดและกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึ่งงานสถาปัตยกรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ 
โดยสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการก่อสร้างใน
ปัจจุบัน  

มีการศึกษานอกสถานที ่
Advanced exercises in traditional Thai architectural design; emphasis on 

design concepts, data collection and analytical process for designing creative Thai 
architecture that responds to the present economy, society, culture, technology, 
and construction methods.  

Field trip required.  
 

262 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง 2      4(2-6-4) 
  (Advanced Thai Architectural Design II) 

การค้นคว้าข้อมูล และฝึกปฏิบัติการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง ซึ่งมีประโยชน์
ใช้สอยซับซ้อนมากขึ้น โดยยังคงเน้นแนวความคิดและกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึ่งงาน
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สถาปัตยกรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และการก่อสร้างในปัจจุบัน  

มีการศึกษานอกสถานที ่
Advanced exercises in traditional Thai architectural design involving 

complex and multiple functions; emphasis on analytical process, data collection 
and design of creative Thai architecture that responds to present economy, 
society, culture, technology, and construction methods.  

Field trip required. 
 
262 420 วิทยานิพนธ์ (ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย)   มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
        (Thai Architectural Design Thesis) 

โครงการเฉพาะบุคคล โดยเน้นการศึกษา วิ เคราะห์  การออกแบบสร้างสรรค์
สถาปัตยกรรมไทย แล้วรวบรวมและสรุปเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Individual undertaking in Thai architectural design project starting from 
data collection, analysis, design and presentation, through compiling and 
conclusion into a comprehensive document. carried out under supervision of an 
advisor. 

 
262 421 วิทยานิพนธ์ (วิจัยสถาปัตยกรรมไทย)    มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
       (Thai Architectural Research Thesis) 

โครงการศึกษาเฉพาะบุคคลในเนื้อหาที่นักศึกษามีความสนใจ โดยเสนอในรูปแบบ
กระบวนการวิจัยการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

Individual undertaking in research project on approved topic, Concerning 
design of Thai architecture, according to set research methodology. carried out 
under supervision of an advisor. 

 
262 422 วิทยานิพนธ์ (ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย)   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
        (Thai Architectural Design Thesis)   

วิชาบังคับก่อน: 262 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีขั้นสูง 2 
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โครงการเฉพาะบุคคล โดยเน้นการศึกษา วิ เคราะห์  การออกแบบสร้างสรรค์
สถาปัตยกรรมไทย แล้วรวบรวมและสรุปเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Individual undertaking in Thai architectural design project starting from 
data collection, analysis, design and presentation, through compiling and 
conclusion into a comprehensive document. carried out under supervision of an 
advisor. 

 
262 423 วิทยานิพนธ์ (วิจัยสถาปัตยกรรมไทย)    มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
       (Thai Architectural Research Thesis)  

วิชาบังคับก่อน : 262 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีข้ันสูง 2 และ  
                    262 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมไทย  

โครงการศึกษาเฉพาะบุคคลในเนื้อหาที่นักศึกษามีความสนใจ โดยเสนอในรูปแบบ
กระบวนการวิจัยการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

Individual undertaking in research project on approved topic, Concerning 
design of Thai architecture, according to set research methodology. carried out 
under supervision of an advisor. 

 
262 430 เทคโนโลยีกับการก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมไทย   3(3-0-6)   
        (Technology and Construction in Thai Architecture) 

เทคโนโลยี และการก่อสร้างสถาปัตยกรรมในประเทศไทยแต่ละสมัยจนถึงปัจจุบัน การ
ใช้วัสดุในโครงสร้างและวิธีการก่อสร้าง 

Technology and building construction techniques used in Thai 
architecture of each period up to the present-day; using materials for structural 
components, and construction methods. 
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262 431  การศึกษารายบุคคล       3(0-6-3)   
        (Individual Study) 

เลือกศึกษา และค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม
ไทย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

Individual undertaking in a study concerning Thai architecture on a topic 
of special interest approved by the instructors. 

 
262 432  สถาปัตยกรรมไทยเฉพาะกิจ       3(3-0-6) 
  (Thai Architecture for Specific Events) 

ประวัติความเป็นมา รูปแบบ วิธีการก่อสร้างและการใช้สอยของสถาปัตยกรรมและ
ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นส าหรับใช้ในพิธีการเฉพาะกิจประเภทเมรุ พลับพลา ปะร าพิธี 

History, styles, functions, construction methods and decorative elements 
of Thai architecture built for single specific event and subsequently taken down 
after having served its purpose, such as cremation pavilions, royal stands and 
other ceremonial structures. 

 
262 433 ลวดลายและการขยายแบบในงานสถาปัตยกรรมไทย   3(2-2-5) 
      (Decorative Thai Architectural Ornaments and Detail Drawing) 

ขั้นตอนตลอดจนปฏิบัติการเขียนแบบลวดลายและรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมใน
ลักษณะต่าง ๆ เพ่ือความสมบูรณ์ของการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบและใช้เป็นสื่อใน
การแสดงออกซ่ึงระบบวิธีการก่อสร้างและงานประดับตกแต่ง 

Traditional decorative designs of Thai architectural ornaments; exercises in 
drawing various details in the process of design development and expression of 
construction techniques and ornamentation.  

 
262 510  วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
  (Research Methodology in History of Architecture) 

วิธีการและตัวแบบการวิจัยเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและวิธีวิจัยงานศิลป
สถาปัตยกรรม 

Research models, methods, and their applications for carrying out 
investigations in history of architecture and related arts. 
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262 511  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมก่อนสมัยสุโขทัย    3(3-0-6) 
  (History of Pre-Sukhothai Architecture) 

รูปแบบ ลักษณะเฉพาะและที่มาของสถาปัตยกรรม การวางผัง วิธีการก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม ประติมากรรมและปรัชญาของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ เกี่ยวข้อง ก่อนพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 รวมทั้งสถาปัตยกรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบต่างๆ จากนอกประเทศ  

   มีการศึกษานอกสถานที ่
Architecture of Pre-Sukhothai periods before 1 4 th century in Thailand; 

origins, philosophy, styles, layouts, construction techniques, and sculptural 
elements; special characteristics of foreign art styles, their origins and influence on 
Thai architecture.  

Field trips required. 
 
262 512  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย-อยุธยา    3(3-0-6) 

(History of Architecture During Sukhothai and Ayutthaya Periods)  
คติ แนวคิด ลักษณะเฉพาะของการวางผัง รูปแบบ โครงสร้าง และองค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรม บทบาทหน้าที่ และพัฒนาการของงานสถาปัตยกรรมไทยประเภทพุทธศาสนาคาร 
ที่เป็นทั้ง เจดีย์ ปรางค์ มณฑป อุโบสถ วิหาร และอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับศิลปสถาปัตยกรรมไทย
ในช่วงสมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยาตอนปลาย (พุทธศตวรรษที่ 19-24)  

มีการศึกษานอกสถานที ่
Architecture in Thailand from the 1 4 th to the 1 9 th centuries during the 

periods of Sukhothai and Ayutthaya; ideologies, concepts, building layouts, styles, 
structures and architectural components; role and development of Buddhist 
buildings and structures such as stupas, prangs, mandapas, ordination halls, and 
viharas, in connection with developments in Thai art and architecture during the 
periods.  

Field trips required. 
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262 513  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์    3(3-0-6) 
(History of Architecture During Rattanakosin Period) 

สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 8 เพ่ือเข้าใจใน
คุณค่าสุนทรียภาพและอุดมคติแห่งยุคสมัย รวมทั้งสภาพสังคมวัฒนธรรมและแนวความคิดที่ส่งผล
ต่อการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอิทธิพลจากอารยธรรมอยุธยา จีน และอารยธรรมใหม่
จากตะวันตก และวิถีชีวิตที่สะท้อนในตัวสถาปัตยกรรม ผ่านการวิเคราะห์ผังพ้ืน รูปลักษณ์ 
องค์ประกอบ วัสดุ และการก่อสร้างของอาคารประเภทต่าง ๆ วัด พระราชวัง บ้านพักอาศัย 
อาคารสาธารณะ และอาคารราชการ  

Architecture of Rattanakosin period from the reign of Kings Rama I to Rama 
VIII; aesthetic values and ideologies; socio-cultural conditions and ideals affecting 
the creation of architecture especially those influenced by Ayutthaya, Chinese 
and Western civilizations; understanding lifestyles reflected in the works of 
architecture through analysis of plans, styles, components, materials and 
construction of various building types: temples, palaces, residences, public and 
government buildings. 

 
262 514  วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
    (Culture and Vernacular Architecture in Thailand and Southeast Asia) 

ความเกี่ยวเนื่องระหว่างวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม รูปแบบทางสังคมวัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อมพ้ืนถิ่นเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดลักษณะเฉพาะในด้านชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ 
ศาสนา การตั้งถิ่นฐาน ศิลปะ รวมทั้งสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
และการสะท้อนกลับระหว่างสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม ปัจจัยที่เป็นนามธรรม รูปแบบและ
รูปทรงสถาปัตยกรรม การจัดระเบียบพื้นที่ใช้สอย สัญลักษณ์และสิ่งประดิษฐ์พื้นบ้าน ที่ปรากฏใน
แต่ละท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน ความส านึกในคุณค่าของภูมิปัญญาและ
งานออกแบบระดับพ้ืนบ้านเหล่านั้น 

Relations between culture and architecture; social forms, cultural and 
environmental factors determining the unique characteristics of everyday life, 
occupations, religion, human settlements, art and architecture; emphasises on 
the interrelationships between intangible and tangible factors-social, culture and 
architecture; study of forms, functions and spatial identity of vernacular 
architecture including symbols, folk arts and inventions in Thailand and the 
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neighbouring countries; awareness of the value of local wisdom and folk art 
design. 

 
262 515  การอนุรักษ์อาคารทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานในประเทศไทย  3(2-2-5) 

(Conservation of Historic Buildings and Ancient Monuments in Thailand) 
หลักการ แนวคิด การอนุรักษ์โบราณสถานทั้งของไทยโบราณและหลักสากล การอนุรักษ์

โครงสร้างและวัสดุของโบราณสถาน สาเหตุของความเสื่อมของโครงสร้างและวัสดุ และวิธีการ
แก้ไขโดยพื้นฐาน ตลอดจนการตรวจสภาพโบราณสถานและการท ารายงานการตรวจสภาพ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Principles and concepts in conservation of historic buildings according to 

ancient Thai techniques as well as international charters and methods; 
conservation of structure and materials; causes of deterioration and basic 
interventions; inspection of buildings and documentation of physical conditions.    

Field trips required. 
 

262 516  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1   3(3-0-6) 
(History of Architecture in Southeast Asia I) 

   ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนผืนแผ่นดินใหญ่และจักรวรรดิ
หมู่เกาะในอินโดนีเซียระหว่างคริสตศตวรรษที่ 7 ถึง 13 ตั้งแต่สมัยเริ่มการเผยแพร่อิทธิพลอินเดีย
ในช่วงต้นคริสตกาลจนถึงยุคทองของศิลปะอินเดีย สถาปัตยกรรมสมัยเริ่มการเผยแพร่อิทธิพล
อินเดีย ได้แก่ สถาปัตยกรรมและศิลปะของ ผิว (พยู) มอญ และอาระข่าน สถาปัตยกรรมใน
อาณาจักรฟูนัน เจนละ จามปา และศรีวิชัย  ส่วนสถาปัตยกรรมยุคทองของอิทธิพลอินเดีย ได้แก่ 
สถาปัตยกรรมชวากลาง (คริสตศตวรรษที่  7 ถึง 10)  สถาปัตยกรรมเขมรสมัยพระนคร 
(คริสตศตวรรษที่  9 ถึง 12)  สถาปัตยกรรมพุกาม (คริสตศตวรรษที่  11 ถึง 13)  และ
สถาปัตยกรรมจามปา (คริสตศตวรรษที่ 8 ถึง 11)  นอกจากนั้นการศึกษายังรวมถึงศิลปะและ
สถาปัตยกรรมของอินเดียที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะและสถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย  

The architectural history of mainland and insular Southeast Asia during 7th 
to 13th centuries from the period of expansion of Indian culture ( around the 
beginning of the Christian era)  to the golden period of maturity of Indian 
Influence.  The early Indianization period, for instance, architecture and art of the 
Pyu, Mon, and Arakanese and that of Fu-nan, Chen-la, Champa, and Srivijaya.  The 



มคอ. 2   

มคอ.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 

 

25 

period of the maturity of Indian influence, for example, architecture in the 
Central Javanese period (7th to 10th centuries); Khmer architecture of the Angkor 
period ( 9th to 12th centuries) ; Pagan architecture ( 11th to 13th centuries) ; and 
Champa architecture (8th to 11th centuries).  As well as the architecture and art of 
India influenced that in Southeast Asia. 

 
262 530  วิวัฒนาการพุทธสถาปัตยกรรม      3(3-0-6) 
  (Evolution of Buddhist Architecture) 

ก าเนิดพุทธสถาปัตยกรรมและพัฒนาการในอินเดีย ศรีลังกา และประเทศเพ่ือนบ้านที่มี
อิทธิพลต่อพุทธสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ผังบริเวณ อุโบสถ วิหาร เจดีย์ และสังฆิกวิหาร 

Origin and development of Buddhist architecture in India, Sri Lanka, and 
Thailand’s neighbouring countries; their influences on plans, layouts and designs 
of Buddhist architecture in Thailand, ordination halls, viharas, pagodas, and 
monasteries. 

 
262 531   สถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่ในสยามสมัยรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 8  3(2-2-5) 

(New Architecture in Siam from the Reign of Kings Rama IV to Rama VIII) 
สถาปัตยกรรมใหม่ภายใต้อิทธิพลตะวันตก ซึ่งเป็นผลจากการเปิดประเทศ ตั้งแต่สมัย

รัชกาลที่ 4 จนถึงรัชกาลที่  8 สภาพสังคม วัฒนธรรมที่ท าให้เกิดอุดมคติแห่งยุคสมัย และ
สถาปัตยกรรมแบบใหม่ การวิเคราะห์ผังพ้ืน รูปแบบ วัสดุ และการก่อสร้างของอาคารประเภท
ต่าง ๆ มีการเปรียบเทียบกับอาคารช่วงเวลาเดียวกันในญี่ปุ่นตั้งแต่รัชสมัยเมจิ ไทโช และโชวะ 

New architecture under Western influence resulting from opening the 
country to the West from the reigns of King Rama IV to Rama VIII; socio-cultural 
conditions affecting emergence of ideology of the age bringing about new kind of 
architecture; analysis of plans, styles, materials and construction of various types 
of buildings; comparative studies of contemporaneous buildings in Japan in the 
Meiji, Taisho and Showa period. 
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262 532  การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม     3(0-6-3) 
  (Architectural Reconstruction) 

กระบวนการเก็บข้อมูลและบันทึกจากสถานที่ตั้งเพ่ือน ามาสู่การวิเคราะห์และสันนิษฐาน
รูปแบบดั้งเดิมของโบราณสถาน ด้วยการใช้องค์ความรู้และหลักวิชาทางประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม 

มีการศกึษานอกสถานที ่
Collecting and documenting architectural data from assigned sites;  use of 

data as well as knowledge of architectural history to analyze and speculate 
original forms of ancient buildings. 

Field trips required. 
 
262 533  ไทยศึกษา         3(3-0-6) 
  (Thai Studies) 

ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในอดีตที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีการด ารงชีวิต โลกทัศน์ คติความ
เชื่อและศาสนา ทั้งระดับสังคมชาวบ้านและในราชส านักตลอดจนการรับเอาอารยธรรมต่าง ๆ เข้า
มาพัฒนาจนกลายเป็นจารีตของตนเอง 

Thai traditions and cultures in the past associated with ways of life, 
worldviews, religions, and beliefs of common people and courtiers, and 
adaptation of influences from other civilizations. 

 
262 534  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย  3(3-0-6) 

(Politics, Economy, and Society in Contemporary Thai Architecture) 
ความเปลี่ยนแปลงทางแนวคิด คติความเชื่อ และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย 

ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
Transformations in thoughts, doctrines, and architectural styles of 

contemporary Thai architecture as a result of political and socio-economic 
changes. 

 
262 535  การศึกษารายบุคคล        3(0-6-3) 
  (Individual Study) 
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เลือกศึกษาและค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม หรือการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 

Individual undertaking in a study concerning history of architecture or 
architectural conservation on topic of special interest. 

 
262 536  สัมมนาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม      3(3-0-6) 

(Seminar in History of Architecture) 
สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และแนวคิดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์

สถาปัตยกรรม 
Discussion of theories, principles, and concepts pertaining to history of 

architecture. 
 
262 537  การอนุรักษ์ย่านและชุมชนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย    3(2-2-5) 

(Conservation of Historic Sites and Settlements in Thailand) 
หลักการบริหาร การจัดการ และกฎหมายตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

อนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งที่ตั้ง การอนุรักษ์โบราณสถานและสภาพโดยรอบ ตลอดจนการ
อนุรักษ์ชุมชนประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ ผ่านการวิเคราะห์สภาพสังคม วัฒนธรรม และกายภาพ
ของชุมชน 

Principles of management and legislations concerning conservation of 
historic places; conservation of buildings, sites, surroundings, and community 
settlements, based on analysis of socio-cultural factors and physical conditions. 

 
262 538  การวินิจฉัยการเสื่อมสภาพของโบราณสถานและอาคารประวัติศาสตร์ 3(3-0-6) 

(Building Diagnostics of Ancient Monuments and Historic Buildings) 
โครงสร้างและวิธีการก่อสร้างโบราณสถานและอาคารประวัติศาสตร์ สาเหตุ ปัจจัย และ

ตัวการที่ท าให้อาคารเสื่อมสภาพ รูปแบบการเสื่อมสภาพของโครงสร้างอาคารและวัสดุ และการ
วินิจฉัยหาสาเหตุการเสื่อมสภาพของโบราณสถานและอาคารประวัติศาสตร์ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Structures and construction techniques of ancient monuments and historic 

buildings; causes, factors and agents causing decays; patterns of structural 
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damage and material deterioration and diagnosis of building decay and 
deterioration. 

Field trips required. 
 
262 539  การอนุรักษ์วัสดุในโบราณสถานในประเทศไทย      3(2-3-4) 

(Conservation of Materials in Ancient Monuments in Thailand) 
คุณสมบัติของวัสดุที่ ใช้ในการก่อสร้างโบราณสถานในประเทศไทย กระบวนการ

เสื่อมสภาพของวัสดุเมื่อถูกน ามาใช้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย คุณสมบัติ  ข้อดีข้อเสียของ
วัสดุและวิธีการที่ใช้ในการอนุรักษ์วัสดุในโบราณสถานในประเทศไทย  

มีการศึกษานอกสถานที ่
Properties of materials used in constructing ancient monuments in 

Thailand; decay mechanisms of materials under local climate; properties, 
advantages and disadvantages of materials and techniques used to conserve 
materials in ancient monuments in Thailand.  

Field trips required. 
 
262 540  การปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ในบริบทใหม่    3(2-2-5) 

(Rehabilitation of Historic Buildings in New Scenario) 
ทฤษฎีและการปฏิบัติการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ เพ่ือค้นหากระบวนการและการ

สร้างแนวทางปฏิบัติในการน าอาคารประวัติศาสตร์กลับมาใช้ในบริบทใหม่ ที่ท าให้อาคารถูกใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ และอาคารมีอายุการใช้งานที่ยาวนานต่อไป ด้วยการปรับอาคารให้มี
พ้ืนที่ใช้สอยใหม่ที่เหมาะสม โดยกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพอาคารในด้านต่าง ๆ รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมและที่ว่างเดิม โครงสร้างเดิม ทางเดิน และโครงสร้างความสัมพันธ์ของอาคารกับ
พ้ืนที่ ปัจจัยด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปรัชญาของการอนุรักษ์อาคาร 
นโยบายและการปฏิบัติวิชาชีพ การพัฒนาที่ยั่งยืน และการน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 

Concepts and practice concerning rehabilitation of historic buildings in 
their changed context for more effective and efficient use to help prolong the life 
of buildings; analysis of architectural style, structure, circulation, and 
interrelationship between buildings and spaces for determining potential uses; 
political, social, cultural, and economic factors relating to philosophy of 
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conservation and policies concerning conservation practices; sustainable 
development and adaptive reuse of resources. 

 
262 541  การศึกษาดูงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในต่างประเทศ   3(2-2-5) 
  (Architectural Conservation at International Level) 

เงื่อนไข: นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเอง นอกเหนือจากค่าลงทะเบียน 
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนในหลากหลายภูมิภาค ยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย 

ผ่านการบรรยาย ทัศนศึกษา และปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่  
มีการศึกษานอกสถานที ่
Field-trip concerning the conservation of architecture and communities in 

other parts of the world, including Europe, America and Asia through lectures, 
excursions, and practical undertakings. Students’ performance based on the 
evaluating of papers and summer training. 

Field trips required. 
 
262 542  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2    3(3-0-6) 

(History of Architecture in Southeast Asia II) 

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนผืนแผ่นดินใหญ่และจักรวรรดิ
หมู่เกาะในอินโดนีเซียตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 10 ถึง 20 สมัยการสะท้อนความเป็นสถาปัตยกรรม
ท้องถิ่นจนถึงสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ได้แก่ สถาปัตยกรรมในชวาตะวันออกระหว่าง
คริสต์ศตวรรษที่ 10 ถึง 16  สถาปัตยกรรมในกัมพูชาและพม่าหลังจากอาณาจักรเขมรและพุกาม
ล่มสลายในคริสต์ศตวรรษที่ 13  สถาปัตยกรรมจามปาตอนปลาย  สถาปัตยกรรมในประเทศไทย
ที่รัฐและอาณาจักรเริ่มก่อตั้งและมีบทบาทขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 13  พุทธสถาปัตยกรรมที่ได้รับ
อิทธิพลพระพุทธศาสนาเถรวาทจากศรีลังกา  รวมทั้งสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลศาสนาอิสลาม
ในมาเลเซียและอินโดนีเซีย  และสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     

Architectural history of mainland Southeast Asia and insular Indonesia 
from the 1 0 th to the 2 0 th century A.D., reflection periods of local to colonial 
architecture, for example, architecture in Eastern Java during the 10th to the 16 th 
centuries; architecture in Cambodia and Burma after the collapse of Angkor and 
Pagan empires in the 1 3 th century; Champa architecture in the late period; 
architecture of states and kingdom emerged in Thailand in the 1 3 th century; 
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Buddhist architecture with Sinhalese influence; architecture with Islamic influence 
in Indonesia and the Malay Peninsula; and architecture with Western influence in 
Southeast Asia. 

 
262 543  ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมในเอเชีย 3(3-0-6) 

ตะวันออกเฉียงใต้    
(Religions, Beliefs, and Culture influenced on Architecture in Southeast Asia) 

ศึกษา ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอิทธิพลต่อการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมในภูมิภาค เนื่องจากสถาปัตยกรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบวัฒนธรรม 
พ้ืนที่ว่างในงานสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะใช้เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาหรือความเชื่อหรือเพ่ือการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมล้วนสะท้อนโลกทัศน์ของผู้สร้างและผู้อยู่อาศัย  ศาสนา ความเชื่อ และ
วัฒนธรรมทั้งที่เป็นของดั้งเดิมในภูมิภาคและที่รับอิทธิพลจากภายนอก  ระบบทางสังคม  ระบบ
ความเชื่อและศาสนา  รวมไปถึงแนวความคิดเรื่อง น้ า ภูเขา จักรวาล และสมมุติเทพ 

Study of religions, beliefs, and culture in Southeast Asia that influence 
architectural designs in the region.   Architecture as a cultural system; symbolic 
religious spaces and spaces for social interactions reflecting worldviews of their 
builders and inhabitants, local traditions and foreign influences, social systems, 
beliefs and religious systems, and cosmological concepts of water, mountain, and 
divinities. 

 
262 544  การวิจัยและเผยแพร่ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม    3(3-0-6) 

(Research and Dissemination of Architectural History) 
แนวทางที่เป็นไปได้ในการวิจัย ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ที่

นอกเหนือไปจากแบบแผนทางวิชาการ 
Possibilities of various ways in which architectural history may be 

researched, applied and disseminated outside the conventional academic 
research. 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
 3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 รองศาสตราจารย์ชาตรี  

ประกิตนนทการ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2547) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 

3 12 

2 ศาสตราจารย์พิเศษเสนอ นิลเดช 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
(สถาปัตยกรรมไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2517) 
ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2505) 

1 1 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไธพัตย์   
ภูชิสส์ชวกรณ ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ปร.ด. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัย
บูรพา (2556) 
สถ.ม.(สถาปัตยกรรมไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 

2 10 
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    3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 รองศาสตราจารย์ชาตรี  
ประกิตนนทการ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2547) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2542) 

3 12 

2 ศาสตราจารย์พิเศษเสนอ นิลเดช 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง (สถาปัตยกรรมไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2517) 
ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2505) 

1 1 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไธพัตย์  
ภูชิสส์ชวกรณ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  
 

ปร.ด. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา 
(2556) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2548) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2544) 

2 10 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา  
จตุรวงค์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

Ph.D. (History of Art Southeast Asian 
Art) Cornell University, USA (2003) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2540) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533) 

6 8 

5 อาจารย์ ดร.ประติมา นิ่มเสมอ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

Ph.D. (Architecture) Oxford Brookes 
University, UK (2010) 
M.A. (International Studies in 
Vernacular Architecture) Oxford 
Brookes University, UK  (2003) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัย

12 10 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

ศิลปากร (2542) 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  
 

Ph.D. (Conservation Studies) The 
University of York, UK (2006) 
M.S. (Historic Preservation) University 
of Pennsylvania, USA (2001) 
สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539) 

11 8 

7 อาจารย์ ดร.พินัย สิริเกียรติกุล 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

Ph.D. (Architectural History and 
Theory) The Bartlett School of 
Architecture, University College 
London, UK (2012) 
M.Phil. (Architectural History) The 
Bartlett School of Architecture, 
University College London, UK (2007) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2546) 
สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2542) 

17 10 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกร  
วชิระเธียรชัย  
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2555) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2549) 

2 4 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วีระกุล 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2550) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2547) 
 

13 8 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

10 อาจารย์พีรยา  บุญประสงค์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

M.A. (Architecture in Regeneration 

Field of Study) Oxford Brookes 
University, UK (2006) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2543) 

8 8 

 
 3.2.3    อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ สกุล คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
1 ศาสตราจารย์สายันต์  ไพรชาญจิตร 

 
 
 
 

M.S. (Environmental Remote Sensing & GIS for 
Development) Asian Institute of Technology, Thailand 
(2538) 
ศศ.บ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2523) 

2 รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เตมียพันธ์ สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2507) 
3 อาจารย์ประกิจ  ลัคนผจง 

 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง (2541) 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
  ไม่มี 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรฯ ประกอบด้วย 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ก าหนดให้นักศึกษาท า
วิทยานิพนธ์ในประเด็นทาง สถาปัตยกรรมไทย โดยนักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท างาน
วิจัยและมีขอบเขตของงานวิจัยที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
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 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมและการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถ
ค้นคว้า สร้างสรรค์ ด าเนินการวิจัย เขียนรายงาน และสรุปผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้ 
 5.3  ช่วงเวลา             แผน ก แบบ ก 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2   
    แผน ก แบบ ก 2 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2   
 5.4  จ านวนหน่วยกิต    แผน ก แบบ ก 1   (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
    แผน ก แบบ ก 2   (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
                 (1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
        (2) มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 
        (3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการเลือกหัวข้อและกระบวนการ
ศึกษา 
 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
        (1) นักศึกษาก าหนดหัวข้อและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์เพ่ือขออนุมัติ 
        (2) ประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์จากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตาม
ระยะเวลาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
        (3) การประเมินผลวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 เรื่องการท าวิทยานิพนธ์ (หมวดที่ 6) และการวัดผลและประเมินผลการศึกษา (หมวดที่ 4) 
(ภาคผนวก ก) และหรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 เน้นการสร้างสถาปนิกและนักวิชาการที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยมีความสามารถ
ในการคิด ค้นคว้า วิเคราะห์ พูด และเขียนอย่างเป็นระบบ 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพ และค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อสังคม โดย
ใช้ความรู้ที่มีก่อประโยชน์ให้กับส่วนรวมผ่านรายวิชาที่จัดท าการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ของนักศึกษา 

ด้านความรอบรู้ทางวิชาการและ
วิชาชีพ ศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
และบูรณาการความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

พ้ืนฐานองค์ความรู้ในรายวิชาบังคับ มีรายวิชาหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ด้านปัญญาและการพัฒนาตนเอง
ในเชิงวิชาการ 

เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเลือกที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้
พ้ืนฐานจากรายวิชาบังคับได้ หรือมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษา
พัฒนาองค์ความรู้ที่มีอย่างสร้างสรรค์ได้ หรือมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้และทักษะในการวิจัย 

ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาที่นักศึกษาต้องท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และทุกคนมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดภาวะผู้น าและการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรง
เวลา เข้าเรียนสม่ าเสมอ มีส่วนร่วมในชั้นเรียน และกล้าแสดงความคิดเห็น 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ก าหนดให้มีนักศึกษาน าเสนอผลงานจากการเรียน  โดยการพูด การเขียน 
และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  รวมถึงใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาประกอบการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ด้านสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
เรียนรู้ ฝึกกระบวนการทางด้านความคิด ผ่านการปฏิบัติการด้าน
สถาปัตยกรรมไทย 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
      2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   นักศึกษาต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่าง
ราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกท้ังงานสถาปัตยกรรมเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ในหลายแขนงวิชาชีพ         
(เช่น สถาปนิก มัณฑนากร ภูมิสถาปนิก วิศวกร เป็นต้น) ความปลอดภัยในชีวิตและการด าเนินงานทางธุรกิจ ทั้งใน
ด้านของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และผู้ใช้อาคาร นักศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่ดี โดยอาจารย์ผู้สอนอาจสอดแทรกในรายวิชาต่างๆที่เปิดสอน ทั้งนี้ควรต้อง
เกี่ยวเนื่องในหัวข้อหลัก ดังนี้ 
   2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
           1) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ  และปฏิบัติตามกฎระเบียบวิชาชีพ 
           2) เคารพกติกาขององค์กรและสังคม 
           3) มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 

 4) เคารพสิทธิและรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น 
 มนุษย์ 

   2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
         1) มีการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพระหว่าง 
   การสอน 
   2) อาจมีการบรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เก่ียวกับประเด็นทางคุณธรรม  
   จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ควบคุมให้นักศึกษาไม่กระท าการทุจริตในการสอบ 
   หรือลอกผลงานของผู้อ่ืน 

    3) ลงชื่อก่อนเข้าเรียน และควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ได้แก่  
    ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย  
    4) จัดให้มีรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม 
    5) มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม 
    2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
          1) ประเมินจากการตอบค าถามในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็น 
    2) ประเมินจากการเข้าเรียนตรงต่อเวลาและการส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่ 
    มอบหมาย 
    3) ประเมินจากการสอบ 
    4) ประเมินจากพฤติกรรมขณะศึกษา 
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  2.2 ด้านความรู้ 
   นักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพและพัฒนาสังคม 
   ซึ่งต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
   2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          1) มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา 
    2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการศึกษาค้นคว้าทาง 
    วิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ เข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่มีผลต่อองค์ 
    ความรู้ในสาขาวิชา 
    3) มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาความรู้ ความช านาญขององค์ความรู้ในหลัก 
    สาขาวิชาได้ 
    4) สามารถบูรณาการความรู้ในหลักสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 
   2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          1) มีการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ใน 
    กระบวนการที่ต่างกันได้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติตามแต่ลักษณะของรายวิชาหรือ 
    เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ โดยมีการบรรยาย อภิปรายโต้ตอบ และวิเคราะห์ 
    กรณีศึกษาระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา หรือมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า 
    หาข้อมูลด้วยตนเอง มีการเรียนรู้โดยศึกษานอกสถานที่หรือเชิญผู้มีความรู้ 
    ความสามารถมาสอนเป็นวิทยากรพิเศษ   
    2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเก่ียวกับบทเรียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้ง 
    ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ 
    3) เชื่อมโยงความรู้ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยกับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง  
    โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
    4) ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางสาขาวิชา โดยการน าเสนอผลงานทางวิชาการ/ 
    การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          1) ประเมินจากการตอบค าถามในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็น 
    2) ประเมินจากงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า 
    3) ประเมินจากงานที่น าเสนอ 
    4) ประเมินจากวิทยานิพนธ์ 
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      2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว 
โดยอาจารย์ต้องสอนให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และ
สามารถแก้ไขปัญหานั้น ๆ ด้วยตนเองได้ นักศึกษาต้องมีคุณลักษณะทางปัญญาดังนี้ 
   2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          1) คิดอย่างมีวิจารณญานและเป็นระบบ 
    2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ใน 
    การเรียนและการท างานได้อย่างสร้างสรรค์ 
    3) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เข้ากับองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม 
    ไทย หรืออาจเสนอเป็นความรู้ใหม่ได้ 
    4) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
   2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          1) การท ากรณีศึกษา 
    2) การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย และการซักถาม 
    3) การอภิปรายกลุ่ม 
    4) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
    5) การศึกษานอกสถานที่ 
   2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          1) ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และวิจารณ์ 
    2) ประเมินจากการตอบค าถาม โดยเน้นการตอบอย่างมีหลักการและเหตุผล 
    3) ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นปัญหา และแก้ปัญหา 
 
        2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   นักศึกษาต้องสามารถประกอบวิชาชีพโดยเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ใน
สังคมได้ จึงจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          1) มีสภาวการณ์เป็นผู้น า หรือผู้ตามที่ดี รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถล าดับ 
    ความส าคัญ และแก้ไขข้อขัดแย้ง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    2) มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
    3) มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และองค์กรได้อย่างถูกต้อง และมี 
    ประสิทธิภาพ 
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   2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
  บุคคลและความรับผิดชอบ 
          1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ 
    มอบหมายงานที่ต้องท าเป็นกลุ่ม ในภาคทฤษฎีหรือปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์การ 
    ท างานเป็นกลุ่มและการแสดงออกถึงภาวะผู้น าและผู้ร่วมงานในหลายสถานการณ์ได้ 
    2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น อภิปรายโต้ตอบระหว่างเรียน 
    3) น ากรณีศึกษามาใช้ระหว่างการเรียนการสอน และมีการอภิปรายกรณีศึกษาระหว่าง 
    นักศึกษากับอาจารย์ หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 
   2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
  รับผิดชอบ 
                1) ประเมินความรับผิดชอบจากความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย 
    2) ประเมินการท างานร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
    3) ประเมินจากการตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็น หรือการถกประเด็นทาง 
    วิชาการของนักศึกษาในห้องเรียน 
 
        2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 
          1) มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ และน าเสนอผลงาน ทั้งการพูด การ 
    เขียน และการใช้สื่ออ่ืน ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
    2) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง 
    เหมาะสมและจ าเป็น 
    3) สามารถน าการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
    4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในทางการศึกษาและวิชาการอย่าง 
    เหมาะสม 
    2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1) มอบหมายงานที่ตอ้งมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    2) มอบหมายงานที่ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายโดยอาศัยเทคนิคทางสถิติ 
    หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสรุปประเด็น 
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    3) จัดให้มีการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา 
    ประยุกต์ใช้ในการท างาน 
    4) จัดการเรียนรู้ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
   2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  
  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1) ประเมินความสามารถในการสืบค้น/ประมวลข้อมูล 
    2) ประเมินความสามารถในการเลือกและคัดกรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับ 
    เนื้อหานั้น 
    3) ประเมินสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการท างานที่ได้รับ 
    มอบหมาย 
    4) ประเมินจากรายงาน รูปแบบการน าเสนอโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
    ในการท างาน 
 
3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                1.1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ  และปฏิบัติตามกฎระเบียบวิชาชีพ 
       1.2 เคารพกติกาขององค์กรและสังคม 
       1.3 มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 
  1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความเห็นของผู้อื่น และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 2. ด้านความรู้ 
                2.1 มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา 
       2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือ 
  การปฏิบัติในวิชาชีพ เข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่มีผลต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
       2.3 มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาความรู้ ความช านาญขององค์ความรู้ในหลักสาขาวิชาได้ 
  2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในหลักสาขาวิชาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
                 3.1 คิดอย่างมีวิจารณญานและเป็นระบบ 
        3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการเรียนและ 
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  การท างานได้อย่างสร้างสรรค์ 
        3.3 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เข้ากับองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมไทย หรืออาจ 
  เสนอเป็นความรู้ใหม่ได้ 
  3.4 สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                4.1 มีสภาวการณ์เป็นผู้น า หรือผู้ตามที่ดี รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถล าดับความส าคัญ และ 
      แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  4.3 มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และองค์กรได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ และน าเสนอผลงาน ทั้งการพูด การเขียน และ 
  การใช้สื่ออ่ืน ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

  5.2 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ 
    จ าเป็น 
  5.3 สามารถน าการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
  5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องในทางการศึกษาและวิชาการอย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา 

 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

262 400  ความเข้าใจภาษาอังกฤษ                    

262 401  การเขียนแบบสถาปัตยกรรมไทย                    

262 410  วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมไทย                    

262 411  สัมมนาสถาปัตยกรรมไทย                    

262 412  การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง 1                    

262 413  การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง 2                    

262 420  วิทยานิพนธ์ (ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย)                    

262 421  วิทยานิพนธ์ (วิจัยสถาปัตยกรรมไทย)                    

262 422  วิทยานิพนธ์ (ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย)                    

262 423  วิทยานิพนธ์ (วิจัยสถาปัตยกรรมไทย)                    

262 430  เทคโนโลยีกับการก่อสร้างอาคาร 
             สถาปัตยกรรมไทย 

                   

262 431  การศึกษารายบุคคล                    

262 432  สถาปัตยกรรมไทยเฉพาะกิจ                    
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รายวิชา 

 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

262 433  ลวดลายและการขยายแบบในงาน 
             สถาปัตยกรรมไทย                    

262 510  วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม                    
262 511  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมก่อนสมัย             
             สุโขทัย                    

262 512  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย- 
             อยุธยา             

 
       

262 513  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัย 
             รัตนโกสินทร์                    

262 514  วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นใน 
             ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                    

262 515  การอนุรักษ์อาคารทางประวัติศาสตร์และ 
             โบราณสถานในประเทศไทย                    

262 516  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชีย 
             ตะวันออกเฉียงใต้ 1                    

262 530  วิวัฒนาการพุทธสถาปัตยกรรม                    
262 531  สถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่ในสยามสมัย                      
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รายวิชา 

 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

             รัชกาลที่ 4 – สมัยรัชกาลที่ 8 
262 532  การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม                     
262 533  ไทยศึกษา                     
262 534  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใน  
             สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย              

 
       

262 536  สัมมนาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม                     
262 537  การอนุรักษ์ย่านและชุมชนประวัติศาสตร์ใน 
             ประเทศไทย                    

262 538  การวินิจฉัยการเสื่อมสภาพของ  
             โบราณสถานและอาคารประวัติศาสตร์                     

262 539  การอนุรักษ์วัสดุในโบราณสถานในประเทศ 
             ไทย                    

262 540  การปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ในบริบท 
             ใหม ่                    

262 541  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในระดับ 
             นานาชาติ                    

262 542  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชีย                    
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รายวิชา 

 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

             ตะวันออกเฉียงใต้ 2  

262 543  ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ    
             สถาปัตยกรรมในตะวันออกเฉียงใต้              

 
      

262 544  การวิจัยและการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ 
             สถาปัตยกรรม 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้
ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
  1) การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีการ
เก็บข้อสอบ และรายงานเพ่ือการตรวจสอบภายหลัง 
  2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร สามารถท าได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และ
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจจะด าเนินการได้ดังนี้ 
  1) ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
  2) จากผู้ประกอบการหรือนายจ้าง โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ  
  3) ประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการที่ส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ความพร้อมและคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นใน
สถานศึกษานั้นๆ  
  4) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
  5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
  6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ 

 7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ งานวิชาการของนักศึกษาในระหว่างก าลังศึกษา 
และ/หรือมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว โดยอาจได้รับการตอบรับเพ่ือให้น าเสนอผลงานหรือได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือการได้รับรางวัลจากผลงาน 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1   มีการปฐมนิเทศแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะวิชา ตลอดจนใน
หลักสูตรที่สอน รวมทั้งระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ์ สวัสดิการต่าง ๆ รวมทั้งจรรยาบรรณของสถาบัน 
 1.2   ในระยะแรกของการสอน ให้ด าเนินการสอนโดยมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน า หรือจัดให้เป็นผู้ร่วม
สอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้เรียนรู้เนื้อหาวิชาและวิธีการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
สอนมากกว่า 
    
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
          2.1   การพัฒนาวิชาการ  
  1)  สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาท่ีรับผิดชอบสอนหรือ
สาขาที่เชี่ยวชาญ เพื่อน าองค์ความรู้จากการท าผลงานวิชาการมาใช้ประกอบการสอนรายวิชาที่สอนอยู่ได้ 
  2)  จัดหาข้อมูลข่าวสารแหล่งทุนส าหรับการท าวิจัย การศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา 
การเผยแพร่ผลงานวิชาการและการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการแก่อาจารย์ 
  3)  จัดโครงการนักวิจัยพ่ีเลี้ยงเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่ 
 2.2   การพัฒนาด้านวิชาชีพ  
  สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสในการท างานวิชาชีพควบคู่กับงานสอน โดยจัดให้เป็น
ส่วนหนึ่งของงานบริการวิชาการและ/หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้น าประสบการณ์การท างานวิชาชีพ
มาใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ 
  2.3   การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  
  1)  จัดโครงการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทักษะ
การใช้เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการจัดท าสื่อการสอนที่ทันสมัย 
  2)  จัดเตรียมนักศึกษาทุนเพ่ือช่วยในการจัดท าสื่อการสอนแก่อาจารย์ 

2.4   การพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
 จัดโครงการฝึกอบรมแนวทางและวิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาในลักษณะ  แก่อาจารย์ 

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการวัดและประเมินผล และสร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการศึกษาใน
การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรฯ มีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ เป็นผู้ก ากับดู แล ให้
ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ ให้มีจ านวน คุณสมบัติ และภาระหน้าที่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง ซึ่งเป็นการก ากับให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

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

 

2.  บัณฑิต 
  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  หลักสูตรฯ ก ากับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรฯ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยหลักสูตรฯ ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งครอบคลุมผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  นอกจากนี้แล้ว เพ่ือให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตตาม
สาขาวิชาชีพ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรจึงครอบคลุมผลการเรียนรู้ด้านที่ 6) ทักษะด้านศิลปะ
และการสร้างสรรค์ 
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  หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว เป็นประจ าทุกปีการศึกษาโดย
ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และแบบส ารวจความก้าวหน้าทางอาชีพการงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรไปแล้ว 1 ปีการศึกษา 
   
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ และวิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มีความ
น่าเชื่อถือ นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาต้องสามารถประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถใน
การใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน ามาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยหลักสูตรฯ ก าหนด
เป้าหมายการผลิตผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และ
หลักสูตรฯ ได้กระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของ สกอ. ซึ่งกระบวนการกลั่นกรองเพ่ือขอรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ หรือการ
เผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะอ่ืน ถือเป็นกลไกการควบคุมคุณภาพของผลงานไปในตัว 
 

3.  นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรฯ ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ โดยมี

การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกให้มีความโปร่งใส 
ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร และใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่น่าเชื่อถือ 
เพ่ือให้สามารถคัดเลือกผู้เข้าศึกษาที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการส าเร็จการศึ กษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรฯ ก าหนด 

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

ส าหรับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิไม่ตรงที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินการหลักสูตรฯ ก่อน 

ส่วนนักศึกษาที่ขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสอบ หรือสอบไม่ผ่านภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการ
ด าเนินการหลักสูตร มีการแนะน าและส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาท้ังการอ่าน การสรุป ท าความเข้าใจ
และการน าเสนอข้อมูลภาษาอังกฤษ นอกจากนี้  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ
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บัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอ่ืน หรือ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษประจ าภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนของบัณฑิต
วิทยาลัย 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะการเพ่ิมพูนทักษะในการวิจัย ซึ่งมี

ความส าคัญส าหรับการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นกลไกในการก ากับดูแลการให้ค าปรึกษาทางทั้งทาง
วิชาการและการวิจัย มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าชั้นปี และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยของนักศึกษา มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีการควบคุมจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมีการติดตามความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

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

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีกลไกการรายงานผลที่เกิดกับนักศึกษา โดยรายงานอัตรารับนักศึกษา อัตราการคงอยู่ของ

นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ในที่ประชุมหลักสูตรทุกภาคการศึกษา และรายงานความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษา และความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ในการสัมมนาหลักสูตรซึ่งมีอาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าเข้าร่วม เป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือน า
ผลที่ได้มาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ตามแผนการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ 
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4.  อาจารย์ 
  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  คณะวิชาฯ ภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ ร่วมกันวางแผนอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรและก าหนดภาระ
งานที่เหมาะสม เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีการ
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมีคุณสมบัติอ่ืน  ๆ ตรงตามความต้องการ
ของหลักสูตร มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการวางแผนและจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณ และ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ตลอดจนก ากับดูแลการด าเนินโครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งด้านการเรียนการ
สอน  ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ 
  4.2 คุณภาพอาจารย์ 

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

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการประเมินจาก

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

ในการออกแบบหลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และออกแบบหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีผล
การเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น การก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรเน้นการสร้างองค์ความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติของผู้เรียน ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด 
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรฯ มีการก าหนดผู้สอนโดยที่ประชุมหลักสูตร ท าการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่มี

ความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในหัวข้อที่สอน และมีการพิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
วิชาชีพมาร่วมสอนเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิชาชีพและเพ่ิมพูนทักษะที่ตรงต่อความ
ต้องการของตลาดและสังคม 

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

หลักสูตรฯ มีกลไกในการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับหัวข้อวิจัยของ
นักศึกษา มีกลไกในการก ากับติดตามการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะการวิจัยและส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรฯ พิจารณาการจัดท า มคอ.3 ของทุกรายวิชา เพ่ือก ากับวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
ที่ก าหนดไว้ในแผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตาม มคอ.2  

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

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

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 และหลักสูตรฯ ประเมินมาตรฐานการด าเนินงานจาก
จ านวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ภาควิชาฯ คณะวิชาฯ และมหาวิทยาลัย มีระบบกลไกการส ารวจความพร้อมและความเพียงพอของสิ่ง

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

นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะวิชาฯ และหลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถามกลางที่ส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้จัดท า เพือ่น าไปสู่การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพอเพียงและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

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

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

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

X X X 

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

X X X 

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

X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 
การศึกษา 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 

  X X 

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

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

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

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 
 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก

จ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
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 
 1.1.1  การประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก 

นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา 
 1.1.2  จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต ตามแบบฟอร์มที่คณะฯ ก าหนด 

 1.2.2  ผลประเมินจะจัดส่งให้อาจารย์ผู้สอนและประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
1.2.3  คณะฯ รวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือน ามา
วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์
ของคณะฯ 

   
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและมหาบัณฑิต 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา ผู้แทนนักศึกษา
ปัจจุบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
3) ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และจาก

ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 

 2.3  โดยผู้ใช้มหาบัณฑิต 
ติดตามมหาบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม

และการสัมภาษณ์ 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์ประกอบ   คุณสมบัติเฉพาะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และเกณฑ์การประเมิน  ให้เป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ฉบับปีการศึกษา 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1   การปรับปรุงรายวิชา 

ในกรณีที่พบปัญหาของรายวิชาจากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อยท่ีไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร 

 4.2   การปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร 

ซึ่งจะด าเนินการทุกๆ 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายการประเมินผล และเสนอประเด็น
ทีจ่ าเป็นในการปรับปรุง 

   2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
   3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพ่ือร่วมพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 

  4) น าเสนอหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ กรรมการ
วิชาการและกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1.ชื่อ-นามสกุล 
 นาย ชาตรี   ประกิตนนทการ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 สถ.ม.   (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
 สถ.บ.   (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 
 

สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ชาตรี ประกิตนนทการ. (2560). “ก าเนิดสถาปนิกสยาม : ตัวตน บทบาท และอ านาจใน
สังคมสมัยใหม่ = The rise of Siamese architect : power indentity and 
its roles in modern society” รัฐศาสตร์สาร, 38 1 (ม.ค.-เม.ย. 2560): 29-
108. (TCI กลุ่มที่ 2) 

ชาตรี ประกิตนนทการ. (2559). "สถาปนิก ความรู้ โรงเรียนสถาปัตยกรรม" หน้าจั่ว 
ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย, 13 (มกราคม-
ธันวาคม 2559): 76-113. (TCI กลุ่มท่ี 1) 

  

 รูปแบบหนงัสือ 
   ชาตรี ประกิตนนทการ. (2558). การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1. กรุงเทพฯ:  

มติชน. 174 หน้า. 
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  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์   

ชาตรี ประกิตนนทการ. (2557). ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม “มัลลิกา” [สถาปัตยกรรม]. อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี. 29 ตุลาคม 2559. 

 

 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
ชาตรี ประกิตนนทการ. (2558) สถาปัตยกรรมไทยหลังรัฐประหาร 19 กันยา 49. กรุงเทพฯ: อ่าน. 

416 หน้า. 
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  18  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 262 105 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 1 
 262 107 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 1 
 262 111 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย 2 
 262 207 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 262 208 วิทยานิพนธ์ 
 262 400 ความเข้าใจภาษาอังกฤษ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 262 513 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 
 262 534 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย 
 262 630 สถาปัตยกรรมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยร่วมสมัย 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(รองศาสตราจารย์ชาตรี   ประกิตนนทการ) 
วันที่....16...เดือน...ตุลาคม....พ.ศ.2560.. 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
2.ชื่อ-นามสกุล 
 นาย เสนอ   นิลเดช 
 

 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ศาสตราจารย์พิเศษ 
 

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2517) 
 ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2505) 
 

 สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

 ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

เสนอ นิลเดช, ธิดารัตน์ ติยะวงศ์มานะ, ปฏิการ เล็กอุทัย, ปินันธิยา เมธวสิฐพงศ์, สิริเดช      
วังกรานต์, พิศาลศรี กระต่ายทอง, ศิริวรรณ คุ้มโห, ปัญจเวช บุญรอด, ณัฐฐานิตย์       
คะเชนทร์, นงไฉน ทะรักษา, ปัณรสี รักษา, ปัทมา เจริญกรกิจ, พชรธรรม พิมพาพันธ์ 
และนรินทร์ อ้วนด า. (2558). สถาปัตยกรรมวัดพระแก้วเมืองก าแพงเพชร เล่ม 1. 
กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดย
กรมศิลปากร) 130 หน้า. 

เสนอ นิลเดช, ธิดารัตน์ ติยะวงศ์มานะ, ปฏิการ เล็กอุทัย, ปินันธิยา เมธวสิฐพงศ์, สิริเดช      
วังกรานต์, พิศาลศรี กระต่ายทอง, ศิริวรรณ คุ้มโห, ปัญจเวช บุญรอด, ณัฐฐานิตย์       
คะเชนทร์, นงไฉน ทะรักษา, ปัณรสี รักษา, ปัทมา เจริญกรกิจ, พชรธรรม พิมพาพันธ์ 
และนรินทร์ อ้วนด า. (2558). สถาปัตยกรรมวัดพระแก้วเมืองก าแพงเพชร เล่ม 2. 
กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดย
กรมศิลปากร) 130 หน้า. 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
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   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
วราภรณ์ สุวัฒนโชติกุล, เสนอ นิลเดช และโชติมา จตุรวงศ์. (2559). “การวิเคราะห์

ใหม่: สถาปัตยกรรมพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี”  หน้าจั่ว ว่าด้วย
สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 30 (มกราคม-ธันวาคม 
2559): B55-B75. (TCI กลุ่มท่ี 2) 

เสนอ นิลเดช. (2557). “ภาพเก่าเล่าเรื่อง/Old Picture Telling”  หน้าจั่ว ว่าด้วย
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, 11 (กันยายน-ธันวาคม 
2557): 334-335. (TCI กลุ่มท่ี 1) 

   Proceeding 
เสนอ นิลเดช. (2558). “สถาปัตยกรรมวัดพระแก้ว เมืองก าแพงเพชร” ใน เอกสารสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” ประจ าปี 
พ .ศ .2558, วันที่  2 กรกฎ าคม  2558 ณ  คณ ะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร: 97-132. 

 

 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  56  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 262 108 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย 1 
 262 111 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย 2 
 262 119 ประณีตศิลป์ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 262 511 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมก่อนสมัยสุโขทัย 
 262 512 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย - อยุธยา 
 262 513 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 
 262 530 วิวัฒนาการพุทธสถาปัตยกรรม 
 262 532 การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม 
  262 533 ไทยศึกษา 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ศาสตราจารย์พิเศษ เสนอ   นิลเดช) 
วันที่..11..เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ..2560.. 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
3.ชื่อ-นามสกุล 
 นาย ไธพัตย์   ภูชิสส์ชวกรณ ์
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด.   (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา (2556) 
 สถ.ม.   (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
 สถ.บ.   (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 
 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ. 

Taipat Puchitchawakorn. (2557). "โบสถ์-วิหารแบบล้านช้าง ภาคสรุป: รูปแบบ 
ลักษณะเฉพาะ พัฒนาการ และความเปลี่ยนแปลง/Ubosoth-Vihara of 
Lan Chang Architecture: Styles, Characteristics, Developments 
and Transformations” หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
และสถาปัตยกรรมไทย, 11 (กันยายน-ธันวาคม 2557): 274-305. (TCI 
กลุ่มท่ี 1) 

   Proceedings  
ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์. (2559). "แบบพระอุโบสถมาตรฐานกับการเปลี่ยนแปลงแบบ

“ถอนราก”ของสิมในหัวเมืองภาคอีสาน" ใน เอกสารสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” และระดับ
นานาชาติ “สถาปัตย์ปาฐะ” การประชุมวิชาการวิจัย-สร้างสรรค์: 
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สรรพศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม, วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน. C165-180. 

ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์. (2558). "ศาลาไทยในต่างแดน (สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงปัจจุบัน): 
บทบาท สถานะ และสัญญะทางวัฒนธรรม" ใน เอกสารสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” ประจ าปี 
พ.ศ.2558, วันที่  2 กรกฎาคม 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุ งเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร: 179-207. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  12  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 111 สถาปัตยกรรมชุมชน 
 262 101 การเขียนแบบเบื้องต้น 
 262 102 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 
 262 103 พ้ืนฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 262 104 การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม 1 
 262 115 สถาปัตยกรรมกับบริบททางวัฒนธรรมในเอเชีย 
 262 201 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย 1 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 262 411 สัมนาสถาปัตยกรรมไทย 
 262 432 สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 262 533 ไทยศึกษา 
 262 544 ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไธพัตย์   ภูชิสส์ชวกรณ์) 
วันที.่...16...เดือน...ตุลาคม....พ.ศ.2560.. 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
4.ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาว โชติมา   จตุรวงค ์
 

 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

 คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
 Ph.D. (History of Art Southeast Asian Art) Cornell University, USA (2003) 
 สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540) 
 สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533) 
 

 สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

 ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

โชติมา จตุรวงค์ และนวลลักษณ์ วัสสันตชาติ. (2559). สถาปัตยกรรมสุโขทัยก่อนสมัย
สุโขทัยถึงสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช . กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร) 321 หน้า. 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

โชติมา จตุรวงค์. “ผังเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและวัฒนธรรมการปลูกตาล” หน้าจั่ว 
ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย , 14 (มกราคม-
ธันวาคม 2560). (TCI กลุ่มท่ี 1)  

วราภรณ์ สุวัฒนโชติกุล, เสนอ นิลเดช และโชติมา จตุรวงศ์. (2559). “การวิเคราะห์
ใหม่: สถาปัตยกรรมพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี” หน้าจั่วว่าด้วย
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สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 30 (มกราคม-ธันวาคม 
2559): B55-B75. (TCI กลุ่มท่ี 2)  

โชติมา จตุรวงค์ และอนุวิทย์ เจริญศุภกุล. (2558). “คฤหาสน์นัตตุโกตไตเศรษฐี ทมิฬ
นาฑู  อิน เดี ย ”  หน้ าจั่ ว  ว่ าด้ วยประวัติ ศ าสตร์สถาปั ตยกรรมและ
 สถาปัตยกรรมไทย, 12 (มกราคม-ธันวาคม 2558): 10-45. (TCI กลุ่มท่ี 1) 

 
   Proceedings   

Chotima Chaturawong.  ( 2014) .  “ Mapping Localization:  Buddhist 
Monasteries in Thailand and Burma” In Establishment of the 
Network for Safeguarding and Development of the Cultural 
Heritage in the Mekong Basin Countries.  Tokyo:  Waseda 
Research Institute for Science and Engineering, Waseda Univeristy 
(Mimeographed): 14-20. 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

Chotima Chaturawong. (2017). “Mandapas of India, Sri Lanka, Burma, and 
Thailand.” in India-Thailand Cultural Interactions: Glimpses from the 
Past to Present, Edited by Dr. Lipi Ghosh. Springer Singapore: 53-85. 

 

 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  14  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 

262 101 พ้ืนฐานการออกแบบ 
 262 108 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย 1 
 262 115 สถาปัตยกรรมกับบริบททางวัฒนธรรมในเอเชีย 
 262 207 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 262 208 วิทยานิพนธ์ 
 265 201 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสถาปัตยกรรม 1 
 265 202 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสถาปัตยกรรม 2 
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 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 262 401 วิวัฒนาการพุทธสถาปัตยกรรม 

262 420 วิทยานิพนธ์ 
 262 510 วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
 262 511 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมก่อนสมัยสุโขทัย 
 262 512 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 
 262 543 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2 
 262 544 ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 262 610 วิธีวิจัยขั้นสูงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

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

ระดับบัณฑิตศึกษา 
5. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาว ประติมา   นิ่มเสมอ 
 

 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Architecture) Oxford Brookes University, UK (2010) 
 M.A. (International Studies in Vernacular Architecture) Oxford Brookes University, UK 
 (2003) 
 สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 
 

 สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

 ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ประติมา นิ่มเสมอ. (2559). การศึกษาสถาปัตยกรรมไทยจากภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยา 
กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร) 256 หน้า. 

ธาริณี รามสูต และประติมา นิ่มเสมอ. (2557). บ้านพักอาศัยพ้ืนถิ่นกับความสามารถในการ
รับมือต่อความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: กรณีศึกษา
ชุมชนริมน้ า อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา . กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 234 
หน้า. 
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  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ประติมา นิ่มเสมอ และธาริณี รามสูต. (2558). “บ้านพักอาศัยพ้ืนถิ่นในชุมชนริมน้ า
ภาคกลางของประเทศไทยกับความสามารถในการรับมือกับน้ าท่วมในปัจจุบัน” 
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย , 12 
(มกราคม-ธันวาคม 2558): 98-119. (TCI กลุ่มท่ี 1) 

 
   Proceedings  

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. 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  หนังสือ  

ธาริณี รามสูต และประติมา นิ่มเสมอ. และคณะ (2557). คู่มือการปรับปรุงบ้านใน 
ชุมชน เพื่อรับมือน้ าท่วมในอนาคต. กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 48 หน้า.  

 

 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  16  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 262 102 การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม1 
 262 105 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 1 
 262 111 พ้ืนฐานสถาปัตยกรรมไทย 
 262 115 สถาปัตยกรรมกับบริบททางวัฒนธรรมในเอเชีย 
 262 203 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 4 
 262 205 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 5 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 262 410 แนวความคิดในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทย 
 262 411 สัมนาสถาปัตยกรรมไทย 
 262 432 สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
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 262 444 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยขึ้นสูง 1 
 262 510 วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
 262 544 ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 262 545 มานุษยวิทยาในสถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 262 610 วิธีวิจัยขั้นสูงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
 262 631 การศึกษารายบุคคล 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(อาจารย์ ดร.ประติมา   นิ่มเสมอ) 
วันที่..11..เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ..2560.. 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

6. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาว นวลลักษณ์   วัสสันตชาติ 
 

 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Conservation Studies) The University of York, UK (2006) 
 M.S. (Historic Preservation) University of Pennsylvania, USA (2001) 
 สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539) 
 

 สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

 ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

โชติมา จตุรวงค์ และนวลลักษณ์ วัสสันตชาติ. (2559). สถาปัตยกรรมสุโขทัยก่อนสมัย
สุโขทัยถึงสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช . กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร) 231 หน้า. 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์ 

Watsantachad, Nuanlak. (2015). “Threats in the Historic City of Ayutthaya World 
Heritage” In Establishment of the Network for Safeguarding and 
Development of the Cultural Heritage in the Mekong Basin Countries. 
Tokyo: Waseda Research Institute for Science and Engineering, Waseda 
Univeristy (Mimeographed): 109-116. 
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Watsantachad, Nuanlak. (2014). “Deterioration Assessments of Khmer Laterite 
Façades in Northeastern Thailand” In Establishment of the Network for 
Safeguarding and Development of the Cultural Heritage in the Mekong 
Basin Countries. Tokyo: Waseda Research Institute for Science and 
Engineering, Waseda Univeristy (Mimeographed): 81-84. 

 
 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  19  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 262 205 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย 3 
 262 207 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 262 208 วิทยานิพนธ์ 

262 215 การปรับปรุงอาคารเพ่ือการใช้สอยใหม่ 
265 201 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสถาปัตยกรรม 1 
265 202 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสถาปัตยกรรม 2 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 262 415 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยขั้นสูง 2 
 262 510 วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
 262 520 วิทยานิพนธ์ 
 262 535 การศึกษารายบุคคล 
 262 536 การอนุรักษ์อาคารทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานในประเทศไทย 
 262 537 การอนุรักษ์ย่านและชุมชนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 
 262 539 การอนุรักษ์วัสดุในอาคารประวัติศาสตร์และโบราณสถานในประเทศไทย 
 262 610 วิธีวิจัยขั้นสูงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
 262 631 การศึกษารายบุคคล 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลักษณ์   วัสสันตชาติ) 
วันที่..11..เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ..2560.. 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับบณัฑิตศึกษา 

 
7. ชื่อ-นามสกุล 
 นาย พินัย   สิริเกียรติกุล 
 

 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Architectural History and Theory) The Bartlett School of Architecture, University 
 College London, UK (2012) 
 M.Phil. (Architectural History) The Bartlett School of Architecture, University College  
 London, UK (2007) 
 สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
 สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 
 

 สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

 ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
   Proceedings 

Pinai Sirikiarikul. (2017). “More than a Medium: Construction of Faculty of 
Engineering, Prince of Songkla University” In 13th International 
Conference on Thai Studies Globalized Thailand? Connectivity, 
Conflict and Conundrums of Thai Studies 15-18 July 2017, 
Chiang Mai, Thailand  
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Pinai Sirikiatikul. (2017). "Urban Renewal on Rachadamnoen Boulevard 
and its Architect, 1939-1941" in The report of mASEANa Project 
2016: 2nd&3rd International Conference “Pioneers of modern 
architecture (pp.30-33). Tokyo: TOKYO Print 

 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ผลงานสร้างสรรค์   

พินั ย  สิ ริ เกียรติกุ ล , กิตติ ยา ชูวรรธนะกรณ์  และสัทธา ปัญ ญาแก้ว . (2559) SMB 
[สถาปัตยกรรม]. in ASA NEXT | ตัวตน คนไทย, กรุงเทพฯ: ลายเส้น พับบลิซชิ่ง: 28 
เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558. 

 
พินัย สิริเกียรติกุล, กิตติยา ชูวรรธนะกรณ์ และสัทธา ปัญญาแก้ว. (2558). อาคารเทศบาล

ไทรน้อย [สถาปัตยกรรม]. โครงการปรับปรุงและต่อเติม อาคารเทศบาลไทรน้อย 
ต าบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี. สูจิบัตร สถาปัตย์-ปริวรรต 2558: 60 ปี สถาปัตย์
ศิลปากร. 15-30 กันยายน 2558. 

พินัย สิริเกียรติกุล. (2557). โรงงานร้านจี้ออ พื้นที่รวม 1000 ตร.ม. [สถาปัตยกรรม]. หมู่ 3 
ต าบลไสยไทย อ าเภอเมือง จ.กระบี่. มิถุนายน 2560. 

พินัย สิริเกียรติกุล. (2557). A house without a stair [สถาปัตยกรรม]. ภายในหมู่บ้าน
กฤษฎานคร ถ.บรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ. สิงหาคม 2557. 

 

 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  10  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 262 106 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรมไทย 
 262 202 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยอียิปต์ถึงบารอค 
 262 203 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย 2 
 262 204 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรรมสมัยนีโอคลาสสิคถึงสมัยใหม่ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 262 414 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสัมยขั้นสูง 1 
 262 514 สัมมนาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
 262 543 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2 
 262 611 สัมมนาการเขียนประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
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ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(อาจารย์ ดร.พินัย   สิริเกียรติกุล) 
วันที่..11..เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ..2560.. 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
8.ชื่อ-นามสกุล 
 นาย บุณยกร   วชิระเธียรชัย 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 พธ.ม.   (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2555) 
 สถ.บ.   (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 
 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

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

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

บุณยกร วชิระเธียรชัย. (2558). “สถาปัตยกรรมเครื่องยอด ทรงจอมแห ว่าด้วยหลัก
วิชาเส้น รูป และความรู้สึก: กรณีศึกษา ยอดบุษบก-มณฑป” หน้าจั่ว ว่าด้วย 
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, 12 (มกราคม-ธันวาคม 
2558): 158-223. (TCI กลุ่มท่ี 1) 
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บุณยกร วชิระเธียรชัย และเกรียงไกร เกิดศิริ. (2557). “พัฒนาการของผังบริเวณวัด
พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และการส ารวจ
ภาคสนาม” หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม
, 28 (กันยายน 2556-สิงหาคม 2557): 99-136. (TCI กลุ่มท่ี 2) 

 
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  11  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 262 108 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย 1 
 262 113 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 3 
 262 116 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 4 
 262 212 การจ าลองแบบอาคาร 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 262 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีขั้นสุง 2 
 262 435 ลวดลายและการขยายแบบในงานสถาปัตยกรรมไทย 
 262 512 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย – อยุธยา 
 262 532 การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกร   วชิระเธียรชัย) 
วันที.่..16....เดือน...ตุลาคม....พ.ศ..2560... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

9.ชื่อ-นามสกุล 
 นาย ตะวัน   วีระกุล 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 สถ.ม.   (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) 
 สถ.บ.   (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 
 

สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

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

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

เกรียงไกร เกิดศิริ, อิสรชัย บูรณะอรรจน์ และตะวัน วีระกุล. (2558). “สมมติฐานบาง
ประการเกี่ยวกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรม พระศรีรัตนมหาธาตุอยุธยาในสมัย
เมื่อแรกสถาปนา” หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และ
สภาพแวดล้อม, 29 (มกราคม-ธันวาคม 2558): 223-248. (TCI กลุ่มท่ี 2) 

   Proceedings  
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วนิดา พึ่งสุนทร และตะวัน วีระกุล. (2558). “การออกแบบสร้างสรรค์หอพระเทพรัตน์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร” ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“สถาปัตย์กระบวนทัศน์” ประจ าปี พ.ศ.2558, วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ 
คณ ะสถาปั ตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลั ยศิลปากร. กรุ งเทพฯ: คณ ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: 235-248. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  11  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 262 109 ลายไทยในงานสถาปัตยกรรม 
 262 110 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 2 
 262 113 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 3 
 262 115 ลายไทยในงานสถาปัตยกรรม 
 262 209 การศึกษาวิเคราะห์งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 262 401 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมไทย 
 262 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีขั้นสูง 1 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน   วีระกุล) 
วันที่...16....เดือน...ตุลาคม....พ.ศ..2560... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

10.นางสาว พีรยา   บุญประสงค์ 
 

 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 

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

 สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

 ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

พีรยา บุญประสงค์ และพบสุข ทัดทอง. (2557). การประเมินอาคารแบบตะวันตกระหว่าง
พ.ศ. 2394 ถึง พ.ศ. 2468 ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อประโยชน์ใช้สอยทางวัฒนธรรม 
( The Evaluation of Western Style Buildings Constructed between 
1851 and 1925 after Rehabilitation to Cultural Use). กรุงเทพฯ: คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร) 148 หน้า. 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

พีรยา บุญประสงค์. (2558). “การท าความเข้าใจอาคารประวัติศาสตร์เพ่ือเสนอแนะ
แนวการอนุรักษ์ อาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์” Veridian E-Journal, 
Silpakorn University 8, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558): 3009-3023. (TCI 
กลุ่มท่ี 1) 
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Peeraya Boonprasong and Pobsook Tadtong. (2015). "Creative Reuse of 
Western Style Buildings Constructed between 1851 and 1925 in 
Bangkok for Museum Uses: Design Interpretation and Procedure" in 
Veridian E-Journal Silpakorn University 8, 5 ( July-December 
2015): 19-34. (TCI กลุ่มท่ี 1) 

 
 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  10  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 262 104 การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม 1 
 262 105 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 1 
 262 203 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 4 
 262 205 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 5 
 262 215 การปรับปรุงอาคารเพ่ือการใช้สอยใหม่ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 262 537 การอนุรักษ์ย่านและชุมชนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(อาจารย์พีรยา   บุญประสงค์) 
วันที่..11..เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ..2560.. 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 

ฉบับปี พ.ศ. 2555  
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 

 
1. สรุปผลการประเมิน 

การประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (ฉบับปีพ.ศ. 2555) ม ี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพ่ือประเมินเนื้อหาของหลักสูตร (2) เพ่ือประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ
ด าเนินงาน และผลผลิตของหลักสูตร และ (3) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตร ในด้านผู้เรียน 
ผู้สอน และกระบวนจัดการเรียนการสอนของภาควิชา ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้  

1.1 ผลการประเมินเนื้อหาของหลักสูตร ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้หลักสูตรทั้งนักศึกษา อาจารย์ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พบว่าโดยเฉลี่ย ทั้งนักศึกษาและอาจารย์มีความคาดหวังมาก และได้รับความพึงพอใจ
มาก เมื่อพิจารณาจากความต้องการจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร สรุปผลการประเมินในแต่ละด้านได้ดังต่อไปนี้ 

ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นักศึกษาและอาจารย์มีความต้องการจ าเป็นค่อนข้างน้อยใน
เกือบทุกประเด็น มีเพียงประเด็นเรื่องสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เอ้ืออ านวยต่อ
การเพ่ิมคุณภาพของการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทยประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ที่นักศึกษามีความ
ต้องการจ าเป็นให้มีการปรับปรุงสูงกว่าประเด็นอ่ืนๆ แต่เป็นระดับที่น้อย 

 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร นักศึกษาและอาจารย์ไมม่ีความต้องการจ าเป็น 
 ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร โดยภาพรวมนักศึกษาและอาจารย์ไม่มีความต้องการจ าเป็น 

ยกเว้น ประเด็น เนื้อหาวิชาโดยภาพรวมของหลักสูตรนี้มีความซ้ าซ้อนกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรมไทย) 

 ด้านการเรียนการสอน นักศึกษาและอาจารย์มีความต้องการจ าเป็นค่อนข้างน้อยในเกือบทุก
ประเด็น มีเพียงบางประเด็นที่ความต้องการจ าเป็นให้มีการปรับปรุงสูงกว่าประเด็นอ่ืนๆ แต่เป็นระดับที่น้อย ได้แก่ 
นักศึกษามีความต้องการในประเด็นเรื่อง การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระของรายวิชา, อาจารย์ได้ท าการสอนครบตามหลักสูตร และอาจารย์ใช้สื่อการสอนที่มีความหลากหลาย 
ส่วนอาจารย์มีความต้องการในประเด็นเรื่องนักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอต่อการศึกษาในสาขาวิชา และ
นักศึกษามีความตั้งใจศึกษาและค้นหาความรู้เพ่ิมเติม 

 ด้านการวัดและประเมินผู้เรียน  นักศึกษาและอาจารย์มีความต้องการจ าเป็นค่อนข้างน้อยใน
เกือบทุกประเด็น มีเพียงบางประเด็นที่ความต้องการจ าเป็นให้มีการปรับปรุงสูงกว่าประเด็นอ่ืนๆ แต่เป็นระดับที่
น้อย ได้แก่ นักศึกษาและอาจารย์มีความต้องการในประเด็นเรื่อง ส่งเสริมให้นักศึกษามีการประเมินตนเอง และ
เฉพาะอาจารย์มีความต้องการในประเด็นเรื่อง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 
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 ด้านบริหารและจัดการหลักสูตร นักศึกษาและอาจารย์มีความต้องการจ าเป็นค่อนข้างมากใน 2 
ประเด็น ได้แก่ นักศึกษาและอาจารย์มีความต้องการในประเด็นเรื่อง มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการเรียน
การสอนแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง และเฉพาะอาจารย์ความต้องการในประเด็นเรื่อง จ านวนนักศึกษามีความ
เหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ในหลักสูตร 

 
ด้านปัจจัยการสนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษาและอาจารย์มีความต้องการจ าเป็นปานกลางในทุก

ประเด็น 
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายวิชาในด้านความเหมาะสมของเนื้อหาและการน ามา

ประยุกต์ใช้ การจัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและความสนใจของผู้เรียน และความเหมาะสม
ของการวัดและประเมินผู้เรียน พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาและบัณฑิต มีความคิดเห็นว่าเหมาะสม  
โดยรายวิชาที่กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมน้อยกว่ารายวิชาอ่ืน ๆ มีความต้องการจ าเป็น
ปานกลางในบางรายวิชา ได้แก่ 262 400 ความเข้าใจภาษาอังกฤษ  262 410 แนวความคิดในการสร้างสรรค์
สถาปัตยกรรมไทย 262 414 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยขั้นสูง 1 

 โดยรายวิชาที่กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมสูงกว่ารายวิชาอ่ืน ๆ ได้แก่ 
262 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีข้ันสูง 2, 262 415 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยขั้น
สูง 2, 2262 411 สัมมนาสถาปัตยกรรมไทย 262 530 วิวัฒนาการพุทธสถาปัตยกรรม 262 536 การอนุรักษ์
อาคารทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานในประเทศไทย 262 435 ลวดลายและการขยายแบบในงาน
สถาปัตยกรรมไทย 262 544 ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
262 545 มานุษยวิทยาในสถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 262 432 สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

1.2 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิตของหลักสูตร 
1.2.1 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร พบว่า ปัจจัยน าเข้าด้านผู้เรียนและผู้สอนมี

ความสอดคล้องกับหลักสูตร โดยนักศึกษาที่เข้าศึกษาส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

ด้านผู้เรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาที่มีความ
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาสถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่นักศึกษามี
ประสบการณ์ในการท างาน 3-5 ปี และบางส่วนเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในระดับปริญญาตรีแล้วศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในภาการศึกษา
ต่อมาทันท ีส าหรับมีเกรดเฉลี่ยสะสมก่อนเข้าศึกษา เท่ากับ 2.89   

ด้านผู้สอน อาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอกและโท มีประสบการณ์การสอน 
11-15 ปี 
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1.2.2 ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานของหลักสูตร ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
และอาจารย์ มีความคาดหวังและได้รับจากหลักสูตรในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาจากความต้องการจ าเป็น
ในการปรับปรุงหลักสูตร สรุปผลการประเมินในแต่ละด้านได้ดังต่อไปนี้ 

ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาและอาจารย์มีความต้องการจ าเป็น
ค่อนข้างน้อย ประเด็นที่นักศึกษาและอาจารย์มีความต้องการจ าเป็นให้มีการปรับปรุง คือ สามารถผลิตมหาบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เอ้ืออ านวยต่อการเพ่ิมคุณภาพของการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทยประเพณี
และสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย 

ด้านโครงสร้างหลักสูตร แม้ว่านักศึกษาและอาจารย์ไม่มีความต้องการจ าเป็น แต่จากผลด้าน
บริหารและจัดการหลักสูตรที่มีผู้เข้ามาศึกษาจ านวนน้อย ท าให้การแบ่งแยกสายวิชาเป็นสายวิชาสถาปัตยกรรมไทย
ประเพณี และสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย มีผลให้มีผู้เรียนมีจ านวนน้อยลงไปอีกในทั้งสองสายวิชา 

ด้าน เนื้ อหาสาระของหลักสูตร  ประเด็น ความซ้ าซ้อนกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรมไทย) มีความต้องการจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับพ้ืน
ฐานความรู้และความต้องการของนักศึกษาที่แตกต่างกัน 

 ด้านการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาและอาจารย์มีความต้องการจ าเป็นค่อนข้างน้อย 
นักศึกษามีความต้องการจ าเป็นให้มีการปรับปรุงอันดับแรกมีทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชา, อาจารย์ได้ท าการสอนครบตามหลักสูตร และ
อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่มีความหลากหลาย ส่วนอาจารย์มีความต้องการจ าเป็นการปรับปรุงใน 2 อันดับแรก คือ ให้
มีการปรับปรุงในประเด็นเรื่องนักศึกษามีความตั้งใจศึกษาและค้นหาความรู้เพ่ิมเติม และนักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้
เพียงพอต่อการศึกษาในสาขาวิชา  

ด้านการวัดและประเมินผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาและอาจารย์มีความต้องการจ าเป็น
ค่อนข้างน้อย ประเด็นที่นักศึกษาการจ าเป็นให้มีการปรับปรุง เรื่อง ส่งเสริมให้นักศึกษามีการประเมินตนเอง  ส่วน
อาจารย์มีความต้องการจ าเป็นการปรับปรุงใน เรื่อง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การวัด
และประเมินผล 

ด้านบริหารและจัดการหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาและอาจารย์มีความต้องการจ าเป็น
ค่อนข้างมากในบางประเด็น นักศึกษามีความต้องการจ าเป็นให้มีการปรับปรุง เรื่อง มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง ส่วนอาจารย์มีความต้องการจ าเป็นให้มีการปรับปรุง เรื่อง 
จ านวนนักศึกษามีความเหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ในหลักสูตร ที่มีผลสะท้อนให้พิจารณาด้านโครงสร้างหลักสูตร 
ดังที่กล่าวเบื้องต้นไปแล้วข้างต้น 

ด้านปัจจัยการสนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาและอาจารย์มีความต้องการ
จ าเป็นปานกลาง 3 อันดับแรก คือ สภาพห้องเรียนและสภาพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนมีความ



มคอ. 2   

มคอ.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 

 

112 

เหมาะสม, สภาพห้องสมุดของคณะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  และปริมาณหนังสือ และวาราสารวิชาการ 
(ภาษาต่างประเทศ) เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ 

 

2. อภิปรายผล 
ผลกการประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อภิปรายผลได้ดังนี้ 
1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร, โครงสร้างของหลักสูตร, เนื้อหาสาระของหลักสูตร พบว่ามีความเหมาะสม

ในภาพรวม ยกเว้นใน 2 ประเด็น  คือ  
 - ผลจากการแยกสายวิชาเป็นสายวิชาสถาปัตยกรรมไทยประเพณี และสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย  
ท าให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อ ซึ่งตามปกติโดยเฉลี่ยมีจ านวนน้อย ยิ่งถูกแบ่งให้มีจ านวนน้อยมากยิ่งขึ้น
ท าให้มีการเรียนการสอนใน 2 สายวิชา ขาดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 -การเรียนการสอนของหลักสูตรนี้หลายส่วนมีความซ้ าซ้อนกับหลักสูตรสถาปัตยกรรมไทย คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาตรี  ท าให้บัณฑิตสาขาวิชาดังกล่าวที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มหนึ่ง มีความสนใจที่จะศึกษาต่อน้อย 
 
2) กระบวนการด าเนินงานของหลักสูตรในด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร

จัดการหลักสูตร และปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน พบว่า มีความเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น 3 เรื่อง คือ 1. 
เรื่องจ านวนนักศึกษามีความเหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ในหลักสูตร ที่ปัจจุบันมีผู้มาศึกษาน้อยกว่าเป้าหมาย
หลักสูตรอย่างมากเป็นปัญหาใหญ่ของหลักสูตรนี้ และ 2. เรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง แสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงซึงอาจส่งผลให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาต่อน้อย  
 นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากกลุ่มผู้ใช้หลักสูตร พบว่า ยังคงมีความต้องการจ าเป็นให้มีการปรับปรุง
เนื้อหาสาระของหลักสูตรในประเด็นอ่ืนอยู่ กล่าวคือ หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด,เรื่องการจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชา, อาจารย์ได้ท าการสอน
ครบตามหลักสูตร ,อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่มีความหลากหลาย, นักศึกษามีความตั้งใจศึกษาและค้นหาความรู้
เพ่ิมเติม ,นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอต่อการศึกษาในสาขาวิชา, ส่งเสริมให้นักศึกษามีการประเมินตนเอง , 
เปิดโอกาสให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

ในส่วนความความคิดเห็นต่อรายวิชา พบว่า รายวิชาที่เปิดสอนตรงกับความต้องการของนักศึกษาที่
ตัดสินใจมาเรียนในหลักสูตรนี้เป็นส่วนใหญ่ 
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3. ข้อเสนอแนะ 
1) เพ่ือท าให้มีผู้เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ระดับปริญญาโทมากขึ้น จ าเป็นจะต้อง

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความแตกต่างกับหลักสูตรสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาตรี  เนื่องจากหลักสูตรทั้งสองมีความซ้ าซ้อนกันมาก จึงท าให้ผู้ที่จบปริญญาตรีดังกล่าวที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญหนึ่งไม่สนใจมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดิม ที่ส าคัญการปรับปรุงหลักสูตร
ต้องรองรับผู้เข้ามาศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู้และความต้องการในการศึกษาที่แตกต่างกันอีกด้วย 

2) การแยกสายวิชาเป็นสายวิชาสถาปัตยกรรมไทยประเพณี และสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ไม่มีความ
จ าเป็น เพราะจะท าให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อที่ตามปกติมีจ านวนน้อย ถูกแบ่งให้น้อยลงไปอีกเมื่อแยกเรียนตาม
สายวิชา เป็นผลให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือท าให้มีผู้เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ระดับปริญญาโทมากขึ้น  จ าเป็นจะต้อง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษาสถาปัตยกรรม และที่เกี่ยวเนื่อง
กับสถาปัตยกรรม จากสถาบันอื่นๆ ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดของหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ว่าสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดในการปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมได้อย่างหลากหลาย  ดังนั้นเมื่อการ
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ไม่แสดงถึงข้อดี โอกาส และศักยภาพหากได้มาศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมไทย ท าให้มี
ผู้สนใจมาศึกษาต่อน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

4) เพ่ือเป็นการท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ควรมีการพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และความต้องการของนักศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมศึกษาดู
งานนอกสถานที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชา, อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่มีความ
หลากหลาย, ส่งเสริมให้นักศึกษามีการประเมินตนเอง, เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การวัด
และประเมินผล รวมไปถึงส่งเสริม กระตุ้นให้นักศึกษามีความตั้งใจศึกษาและค้นหาความรู้เพ่ิมเติม และการพัฒนา
นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอต่อการศึกษาในสาขาวิชา  
 
 ควรมีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ห้องสมุด ควรจัดให้มีหนังสือและ
วารสารทางวิชาการที่เพียงพอแก่ความต้องการ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของนักศึกษา และการจัด
สภาพห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้อยู่ในสภาพดี จัดซื้อเพ่ิมเติมให้พอเพียง รวมถึงจัดหา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จ าเป็นต่อสาขาวิชาน ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้สาขามีพัฒนาการที่ทันสภาวการณ์
ของโลกในปัจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

1. ตารางแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  หลักสูตรเดิม 

ชั้นปีที ่
 จ านวนนกัศึกษาแต่ละปกีารศึกษา  

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ช้ันปีท่ี 1 10 10 10 10 10 
ช้ันปีท่ี 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 
2. ตารางจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  หลักสูตรเดิม 

ชั้นปีที ่
 จ านวนนกัศึกษาแต่ละปกีารศึกษา  

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ช้ันปีท่ี 1 4 3 2 0 2 
ช้ันปีท่ี 2 - 2 3 2 0 
ช้ันปีท่ี 3 - - 2 3 2 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 2 3 
ช้ันปีท่ี 5 - - - - 2 

รวม 4 5 7 7 9 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 0 0 0 0 0 

 
3. ตารางแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  หลักสูตรปรับปรุง 

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ช้ันปีท่ี 1 10 10 10 10 10 
ช้ันปีท่ี 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี

ความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 โดยมีโครงสร้างของ
หลักสูตรเป็นแบบ แผน ก แบบ ก 1 และ  แผน ก แบบ ก 2 

 
1. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
การปรับปรุงหลักสูตร มีความเหมือน และความแตกต่างกับหลักสูตรเดิม  ดังนี้ 
 1.1 แผน ก แบบ ก 1* 

 

 
หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต จ านวน 
หน่วยกิต 
ที่แตกต่าง 

หมายเหตุ 
เกณฑ์กระทรวง 

ศึกษาธิการ 
เดิม ปรับปรุง 

วิชาบังคับ(ไม่นับหน่วยกิต) - ไม่ม ี 6 - 
เดิมไม่มี แผน ก 

แบบ ก 1 
วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 36 ไม่ม ี 36 - 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 ไม่ม ี 36 - 

*เปิดใช้แผนนี้เป็นครั้งแรกในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 1.2 แผน ก แบบ ก 2** 

 

 
หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต จ านวน 
หน่วยกิต 
ที่แตกต่าง 

หมายเหตุ 
เกณฑ์กระทรวง 

ศึกษาธิการ 
เดิม ปรับปรุง 

วิชาบังคับ 
ไม่น้อยกว่า 12 

14 14 - เท่าเดิม 

วิชาเลือก  
ไม่น้อยกว่า 

12 
ไม่น้อยกว่า 

12 
- เท่าเดิม 

วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 12 12 12 - เท่าเดิม 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 38 38 - เท่าเดิม 

**หลักสูตรปีพ.ศ. 2555(เดิม) ประกอบด้วย 2 สายวิชา ได้แก่ สายวิชาสถาปัตยกรรมไทยประเพณี และ 
สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย โดยทั้ง 2 สายวิชามีจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาต่างๆเท่ากันทั้งหมด 
ส่วนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไม่แยกสายวิชา   
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เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
(1) หมวดวิชาพื้นฐาน 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
262 400 ความเข้าใจภาษาอังกฤษ          3(3-0-6) 
           (English Comprehension) 

262 400 ความเข้าใจภาษาอังกฤษ       3(3-0-
6) 
           (English Comprehension) 

คงเดิม 

262 401 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม     3(0-6-3) 
           ไทย  

         (Delineations in Thai Architecture) 

262 401 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม   3(0-6-
3) 
           ไทย  
         (Delineations in Thai Architecture) 

คงเดิม 

(2) หมวดวิชาบังคับ 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

262 410 แนวความคิดในการสรา้งสรรค์   3(2-2-5)  
            สถาปัตยกรรมไทย          
           (Concepts in Thai Architecture) 

- ยกเลิก 

262 401 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมไทย    3(2-2-5)
 (Research Methodology in Thai   
            Architecture) 

262 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมไทย   3(2-2-5)
 (Research Methodology in Thai   
            Architecture) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

262 411 สัมมนาสถาปตัยกรรมไทย        3(2-2-5)  
 (Seminar in Thai Architecture) 

262 411 สัมมนาสถาปตัยกรรมไทย       3(2-2-5)  
 (Seminar in Thai Architecture) 

คงเดิม 

262 412 การออกแบบสถาปัตยกรรม     4(2-6-4) 
             ไทยประเพณีขั้นสูง 1*     
 (Advanced Traditional Thai  
            Architectural Design I) 

262 412 การออกแบบสถาปัตยกรรม     4(2-6-4) 
             ไทยข้ันสูง 1      
 (Advanced Thai Architectural  
            Design I) 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

262 413 การออกแบบสถาปัตยกรรม     4(2-6-4) 
            ไทยประเพณีขั้นสูง 2*     
 (Advanced Traditional Thai  
            Architectural Design II) 

262 413 การออกแบบสถาปัตยกรรม     4(2-6-4) 
             ไทยข้ันสูง 2      
 (Advanced Thai Architectural  
            Design II) 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

262 414 การออกแบบสถาปัตยกรรม     4(2-6-4) 
             ไทยร่วมสมัยขั้นสูง 1**    
 (Advanced Contemporary Thai  
            Architectural Design I) 

- ยุบไปรวมกับ
รายวิชา 262 412
การออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทย
ขั้นสูง 1 

262 415 การออกแบบสถาปัตยกรรม     4(2-6-4) 
             ไทยร่วมสมัยขั้นสูง 2**    

- ยุบไปรวมกับ
รายวิชา 262 413
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 (Advanced Contemporary Thai  
            Architectural Design II) 

การออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทย
ขั้นสูง 2 

*รายวิชาบังคับ สายวิชาสถาปัตยกรรมไทยประเพณี หลักสูตรพ.ศ. 2555(เดิม) 
**รายวิชาบังคับ สายวิชาสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย หลักสูตรพ.ศ. 2555(เดิม) 

(3) หมวดวิชาเลือก 
รายวิชาเลือก 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
262 430 เทคโนโลยีกับการก่อสรา้งอาคาร   3(3-0-6)  
            สถาปัตยกรรมไทย     
  (Technology and Construction in  
             Thai Architecture) 

262 430 เทคโนโลยีกับการก่อสรา้งอาคาร 3(3-0-6)  
            สถาปัตยกรรมไทย     
 (Technology and Construction in  
            Thai Architecture) 

คงเดิม 

262 431 วัฒนธรรมกับสถาปัตยกรรมไทย   3(3-0-6)
  (Culture and Thai Architecture) 

262 514 วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม    3(3-0-6) 
พื้นถิ่นในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Culture and Vernacular Architecture in 
Thailand and Southeast Asia) 

1.รวมรายวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือวิชา 
3.เปลี่ยนรหัสวิชา 
4.เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

262 432 สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินไทย           3(3-0-6) 
            และประเทศเพื่อนบ้าน 

(Vernacular Architecture in Thailand 
and Neighbouring Countries) 

262 433 การศึกษารายบุคคล       3(0-6-3)   
 (Individual Study) 

262 431 การศึกษารายบุคคล    3(0-6-3)   
 (Individual Study) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

262 434 สถาปัตยกรรมไทยเฉพาะกิจ        3(3-0-6) 
  (Thai Architecture for Specific  
             Events) 

262 432 สถาปัตยกรรมไทยเฉพาะกิจ     3(3-0-6) 
  (Thai Architecture for Specific  
             Events) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

262 435ลวดลายและการขยายแบบในงาน  3(2-2-5) 
           สถาปัตยกรรมไทย     
           (Decorative Thai Architectural      
           Ornaments and Detail Drawing) 

262 433 ลวดลายและการขยายแบบ       3(2-2-5) 
            ในงานสถาปัตยกรรมไทย                  
            (Decorative Thai Architectural      
            Ornaments and Detail Drawing) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

262 510 วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์         3(3-0-6) 
           สถาปัตยกรรม  
           (Research Methodology in History 
           of Architecture) 

262 510 วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์      3(3-0-6) 
           สถาปัตยกรรม  
           (Research Methodology in History 
           of Architecture) 

คงเดิม 

262 511 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม       3(3-0-6) 
             ก่อนสมัยสุโขทัย    
             (History of Pre-Sukhothai  

262 511 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
             ก่อนสมัยสุโขทัย    
             (History of Pre-Sukhothai  

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
            Architecture)              Architecture) 
262 512 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม       3(3-0-6) 
            สมัยสุโขทัยอยุธยา    
            (History of Architecture During 
            Sukhothai and Ayutthaya Periods) 

262 512 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
            สมัยสุโขทัยอยุธยา    
            (History of Architecture During 
            Sukhothai and Ayutthaya Periods) 

คงเดิม 

262 513 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
           สมัยรัตนโกสินทร์  
 (History of Architecture During    
           Rattanakosin Period) 

262 513 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม   3(3-0-6) 
           สมัยรัตนโกสินทร์  
 (History of Architecture During    
           Rattanakosin Period) 

คงเดิม 

262 514 สัมมนาประวัติศาสตร์            3(3-0-6) 
           สถาปัตยกรรม             
           (Seminar in History of Architecture) 

262 536 สัมมนาประวัติศาสตร์           3(3-0-6) 
           สถาปัตยกรรม             
           (Seminar in History of Architecture) 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา 
2.เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
 

262 530 วิวัฒนาการพุทธสถาปัตยกรรม    3(3-0-6) 
           (Evolution of Buddhist   
           Architecture) 

262 530 วิวัฒนาการพุทธสถาปัตยกรรม   3(3-0-6) 
           (Evolution of Buddhist   
           Architecture) 

คงเดิม 

262 531 สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก        3(2-2-5) 
            ในสยามสมยัรัชกาลที่ 4 – พ.ศ. 2480   
           (Western Style Architecture in  
           Siam from the Reign of Rama IV to 
           Rama VIII) 

262 531 สถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่ใน     3(2-2-5) 
            สยามสมัยรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 8   
            (New Architecture in Siam from 
            the Reign of Rama IV to Rama VIII) 

1.เปลี่ยนช่ือวิชา 
2.เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

262 532 การสันนิษฐานรูปแบบ            3(0-6-3) 
           สถาปัตยกรรม 
           (Architectural Reconstruction) 

262 532 การสันนิษฐานรูปแบบ          3(0-6-3) 
           สถาปัตยกรรม 
           (Architectural Reconstruction) 

คงเดิม 

262 533 ไทยศึกษา                   3(3-0-6) 
            (Thai Studies) 

262 533 ไทยศึกษา                3(3-0-6) 
            (Thai Studies) 

คงเดิม 

262 534 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(3-0-6) 
            ในสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย  

(Politics, Economy, Society and 
ConThai Architecture for Specific 
Events) 

262 534 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   3(3-0-6) 
            ในสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย  

(Politics, Economy, Society and 
ConThai Architecture for Specific 
Events) 

คงเดิม 

262 536 การอนุรักษ์อาคารทาง               3(2-2-5) 
            ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน 
            ในประเทศไทย   
            (Conservation of Historic Buildings  

262 515 การอนุรักษ์อาคารทาง            3(2-2-5) 
            ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน 
            ในประเทศไทย   
            (Conservation of Historic Buildings  

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
            and Ancient Monuments in   
            Thailand) 

            and Ancient Monuments in   
            Thailand) 

262 537 การอนุรักษ์ย่านและชุมชน          3(2-2-5) 
            ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย    
            (Conservation of Historic Sites and 
           Settlements in Thailand) 

262 537 การอนุรักษ์ย่านและชุมชน        3(2-2-5) 
            ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย    
            (Conservation of Historic Sites and 
           Settlements in Thailand) 

คงเดิม 

262 538 การวินิจฉัยการเสื่อมสภาพ          3(3-0-6) 
            ของอาคารและวิธีการบรูณะอาคาร 

ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน       
(Building Diagnostics and 
Conservation Techniques for Historic 
Buildings and  Ancient Monuments) 

262 538 การวินิจฉัยการเสื่อมสภาพ       3(3-0-6) 
            ของโบราณสถานและอาคาร 
            ประวัติศาสตร ์        

(Building Diagnostics of Ancient 
Monuments and Historic Buildings) 

1. เปลี่ยนช่ือวิชา 
2. เปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชา 

262 539 การอนุรักษ์วัสดุในอาคาร           3(2-3-4) 
            ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน 
            ในประเทศไทย    
 (Conservation of Materials in  
            Historic Buildings and Ancient  
            Monuments in Thailand) 

262 539 การอนุรักษ์วัสดุในโบราณ         3(2-2-5) 
            สถานในประเทศไทย  
            (Conservation of Materials in  
            Ancient Monuments in Thailand) 

1. เปลี่ยนช่ือวิชา 
2. เปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชา 

262 540 การปรับปรุงอาคาร                  3(2-2-5) 
            ประวัติศาสตร์ในบริบทใหม ่  
 (Rehabilitation of Historic    
            Buildings in New Scenario) 

262 540 การปรับปรุงอาคาร                3(2-2-5) 
            ประวัติศาสตร์ในบริบทใหม ่  
 (Rehabilitation of Historic    
            Buildings in New Scenario) 

คงเดิม 

262 541 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมใน       3(2-2-5) 
            ระดับนานาชาติ              
            (Architectural Conservation at  
            International Level) 

262 541 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมใน     3(2-2-5) 
            ระดับนานาชาติ              
            (Architectural Conservation at  
            International Level) 

คงเดิม 

262 542 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม       3(3-0-6) 
            เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 
           (History of Architecture in  
           Southeast Asia I) 

262 516 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
            เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 
           (History of Architecture in  
           Southeast Asia I) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

262 543 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม       3(3-0-6) 
            เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2 
           (History of Architecture in  
            Southeast Asia II) 

262 542 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
            เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2 
           (History of Architecture in  
            Southeast Asia II) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

262 544 ศาสนา ความเชื่อ และ              3(3-0-6) 262 543 ศาสนา ความเชื่อ และ            3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
            วัฒนธรรมที่มีผลต่อสถาปัตยกรรม 
            เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
            (Influence of Religion, Beliefs, and  
            Culture on Architecture in  
            Southeast Asia) 

            วัฒนธรรมที่มีผลต่อสถาปัตยกรรม 
            เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
            (Influence of Religion, Beliefs, and  
            Culture on Architecture in  
            Southeast Asia) 

262 545 มานุษยวิทยาในสถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
            เอเชียตะวันออกเฉียงใต้      
            (Anthropology in Architecture of  
            Southeast Asia) 

- ยกเลิก 

- 262 544 การวิจัยและการเผยแพร่       3(3-0-6) 
             ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม  
  (Research and Dissemination of 
             Architectural History) 

เพิ่มรายวิชา 

 
(4) หมวดวิทยานิพนธ์ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
262 420 วิทยานิพนธ ์มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
           (ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย) 
           (Thai Architectural Design Thesis) 

262 422 วิทยานิพนธ ์มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
           (ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย) 
           (Thai Architectural Design Thesis) 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา 
2.เปลี่ยนค า 
อธิบายรายวิชา 

262 421 วิทยานิพนธ ์มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
           (วิจัยสถาปัตยกรรมไทย) 
           (Thai Architectural ResearchThesis) 

262 423 วิทยานิพนธ ์มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
           (วิจัยสถาปัตยกรรมไทย) 
           (Thai Architectural ResearchThesis) 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา 
2.เปลี่ยนค า 
อธิบายรายวิชา 

- 262 420 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
           (ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย) 
           (Thai Architectural Design Thesis) 

รายวิชาใหม่ 

- 262 421 วิทยานิพนธ ์มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
           (วิจัยสถาปัตยกรรมไทย) 
           (Thai Architectural ResearchThesis) 

รายวิชาใหม่ 
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3. การปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  (1) หมวดวิชาพื้นฐาน 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
262 400 ความเข้าใจภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
 (English Comprehension) 
            เงื่อนไข: ไม่นับหน่วยกิตและวัดผลเป็น S  
            หรือ U  
การอ่านงานเขียนท่ีเกี่ยวกับวิชาสถาปัตยกรรม โดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ในรูปของ
บทความทางวิชาการ รายงาน หรอืต ารา
ภาษาอังกฤษ 
English readings about architecture, using 
materials from articles, reports, and books, 
particularly those with contents relating to 
Thailand. 
Note: Evaluation will be made in terms of 
S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory) 

262 400 ความเข้าใจภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
 (English Comprehension) 
            เงื่อนไข: ไม่นับหน่วยกิตและวัดผลเป็น S  
            หรือ U  
การอ่านงานเขียนท่ีเกี่ยวกับวิชาสถาปัตยกรรม โดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ในรูปของ
บทความทางวิชาการ รายงาน หรอืต ารา
ภาษาอังกฤษ 
English readings about architecture, using 
materials from articles, reports, and books, 
particularly those with contents relating to 
Thailand. 
Note: Evaluation will be made in terms of 
S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory) 

คงเดิม 

262 401 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม    3(0-6-3) 
            ไทย  
 (Delineations in Thai Architecture) 
            เงื่อนไข: ไม่นับหน่วยกิตและวัดผลเป็น S  
            หรือ U  
เขียนแบบสถาปตัยกรรมไทยประเภทต่าง ๆ อาทิ 
รูปแบบ โครงสร้าง และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
การก่อสร้าง 
Drafting exercises in drawing various types 
of Thai architectural components, such as 
decorative ornaments, structure, and 
construction details. 
Note: Evaluation will be made in terms of 
S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory) 

262 401 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม    3(0-6-3) 
            ไทย  
 (Delineations in Thai Architecture) 
            เงื่อนไข: ไม่นับหน่วยกิตและวัดผลเป็น S  
            หรือ U  
เขียนแบบสถาปตัยกรรมไทยประเภทต่าง ๆ อาทิ 
รูปแบบ โครงสร้าง และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
การก่อสร้าง 
Drafting exercises in drawing various types 
of Thai architectural components, such as 
decorative ornaments, structure, and  
construction details. 
Note: Evaluation will be made in terms of 
S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory) 

คงเดิม 
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 (2) หมวดวิชาบังคับ 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

262 410 แนวความคิดในการ             3(2-2-5) 
            สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทย          
           (Concepts in Thai Architecture) 
วิเคราะห์การออกแบบงานสถาปตัยกรรมไทยดา้น
แนวความคิด กระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์ 
และปัจจยัต่างๆทีส่่งผลต่อการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรม ท้ังในด้านแบบแผนประเพณี สังคม 
วัฒนธรรม ความเชื่อ เศรษฐกิจ การเมือง วิวัฒนาการ
ทางความคิดและเทคโนโลยีในการก่อสร้าง ผ่านงาน
ตัวอย่างต่างๆ  
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Analysis of design concepts in Thai 
architecture through case studies and 
examples; design process and socio-cultural 
factors such as culture, beliefs, traditional 
practices, society, economy, politics, and 
technology, affecting the designs. 
Field trip required. 

- ยกเลิก 

262 401 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมไทย     3(2-2-5)
 (Research Methodology in Thai   
            Architecture) 
            เงื่อนไข: ไม่นับหน่วยกิตและวัดผล  
            การศึกษาเป็น S หรือ U 
วิธีการและตัวแบบการวิจยั เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาและวิจัยงานสถาปตัยกรรมไทย 
Research methods, models and their 
applications for undertaking investigations in 
Thai architecture. 

262 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมไทย    3(2-2-5)
 (Research Methodology in Thai   
            Architecture) 
            เงื่อนไข: ไม่นับหน่วยกิตและวัดผล  
           การศึกษาเป็น S หรือ U 
วิธีการและตัวแบบการวิจยั เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาและวิจัยงานสถาปตัยกรรมไทย 
Research methods, models and their 
applications for undertaking investigations in 
Thai architecture. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

262 411 สัมมนาสถาปัตยกรรมไทย       3(2-2-5)  
 (Seminar in Thai Architecture) 
น าเสนอและอภิปรายประเด็นรวมถึงปัจจัยต่างๆ ทั้ง
ในด้านแนวความคิด เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรมไทย ทั้งในด้านงานแบบประเพณี ร่วม

262 411 สัมมนาสถาปัตยกรรมไทย       3(2-2-5)  
 (Seminar in Thai Architecture) 
น าเสนอและอภิปรายประเด็นรวมถึงปัจจัยต่างๆ ทั้ง
ในด้านแนวความคิด เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรมไทย ทั้งในด้านงานแบบประเพณี ร่วม

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
สมัย พ้ืนถ่ินและอนุรักษ์ โดยผ่านกระบวนการศึกษา
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
Systematic and analytical discussions on 
factors such as design concepts, economy, 
society, culture, and history, that influenced 
the design of traditional, contemporary, and 
vernacular architecture in Thailand as well as 
issues concerning conservation of 
architecture. 

สมัย พื้นถิ่นและอนุรักษ์ โดยผ่านกระบวนการศึกษา
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
Systematic and analytical discussions on 
factors such as design concepts, economy, 
society, culture, and history, that influenced 
the design of traditional, contemporary, and 
vernacular architecture in Thailand as well 
as issues concerning conservation of 
architecture. 

262 412 การออกแบบสถาปัตยกรรม     4(2-6-4) 
             ไทยประเพณีขั้นสูง 1     
 (Advanced Traditional Thai  
            Architectural Design I) 
ค้นคว้าข้อมูล และฝึกปฏิบัติการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรมไทยท่ีเน้นแนวความคิดและ
กระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งงาน
สถาปัตยกรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และการก่อสร้างในปัจจุบัน  
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Exercises in traditional Thai architectural  
design; emphasis on design concepts, 
analytical process, and data collection for 
designing traditional Thai architecture that 
responds to the present economy, society, 
culture, technology, and construction 
methods.  
Field trip required. 

262 412 การออกแบบสถาปัตยกรรม     4(2-6-4) 
             ไทยข้ันสูง 1      
 (Advanced Thai Architectural  
            Design I) 
การค้นคว้าข้อมูล และฝึกปฏิบตัิการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรมไทยข้ันสูง ที่เน้นแนวความคิดและ
กระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งงาน
สถาปัตยกรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และการก่อสร้างในปัจจุบัน  
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Advanced exercises in traditional Thai 
architectural design; emphasis on design 
concepts, data collection and analytical 
process for designing creative Thai 
architecture that responds to the present 
economy, society, culture, technology, and 
construction methods.  
Field trip required. 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

262 413 การออกแบบสถาปัตยกรรม     4(2-6-4) 
            ไทยประเพณีขั้นสูง 2     
 (Advanced Traditional Thai  
            Architectural Design II) 
ค้นคว้าข้อมูล และฝึกปฏิบัติการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรมไทย ซึ่งมีประโยชนใ์ช้สอยซับซ้อนมาก
ขึ้น โดยยังคงเน้นแนวความคดิและกระบวนการ

262 413 การออกแบบสถาปัตยกรรม     4(2-6-4) 
           ไทยข้ันสูง 2    
 (Advanced Thai Architectural  
            Design II) 
การค้นคว้าข้อมูล และฝึกปฏิบตัิการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรมไทย ซึ่งมีประโยชนใ์ช้สอยซับซ้อนมาก
ขึ้น โดยยังคงเน้นแนวความคดิและกระบวนการ

เปลี่ยนช่ือวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
วิเคราะหเ์พื่อให้ไดม้าซึ่งงานสถาปตัยกรรมไทยอยา่ง
สร้างสรรค์ โดยสอดคล้องกับสภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการ
ก่อสร้างในปัจจุบัน  
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Exercises in traditional Thai architectural 
design involving complex and multiple 
functions; emphasis on analytical process 
and design of traditional Thai architecture 
that responds to present-day economy, 
society, culture, technology, and 
construction methods.  
Field trip required. 

วิเคราะหเ์พื่อให้ไดม้าซึ่งงานสถาปตัยกรรมไทยอยา่ง
สร้างสรรค์ โดยสอดคล้องกับสภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการ
ก่อสร้างในปัจจุบัน  
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Advanced exercises in traditional Thai 
architectural design involving complex and 
multiple functions; emphasis on analytical 
process, data collection and design of 
creative Thai architecture that responds to 
present economy, society, culture, 
technology, and construction methods.  
Field trip required. 

262 414 การออกแบบสถาปัตยกรรม     4(2-6-4) 
             ไทยร่วมสมัยขั้นสูง 1**    
 (Advanced Contemporary Thai  
            Architectural Design I) 
ค้นคว้าข้อมูล และฝึกปฏิบัติการออกแบบเพื่อการ
สร้างสรรค์งานด้านสถาปตัยกรรมไทยร่วมสมัยผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ ความเชื่อ ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ไทย โดยสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และการก่อสร้างในปัจจุบัน  
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Exercises in contemporary Thai architectural 
design through analytical design process 
taking beliefs, tradition, art and culture, 
which reflect Thai identity into consideration 
with regards to present-day economy, 
society, culture, technology, and 
construction methods.  
Field trip required. 

- ยุบไปรวมกับ
รายวิชา 262 412 
การออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทย
ขั้นสูง 1 

262 415 การออกแบบสถาปัตยกรรม     4(2-6-4) 
           ไทยร่วมสมัยขั้นสูง 2**    
 (Advanced Contemporary Thai  

- ยุบไปรวมกับ
รายวิชา 262 413 
การออกแบบ
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
            Architectural Design II)ค้นคว้าข้อมลู
และฝึกปฏิบัติการออกแบบสถาปตัยกรรมไทยร่วม
สมัย ผา่นการวิเคราะห์กระบวนการสร้าง เอกลักษณ์ 
และ สญัลักษณ์ ทางวัฒนธรรมที่มคีวามซับซ้อนและ
ลึกซึ้งมากขึ้นโดยมีโครงสร้าง แบบแผน และเนื้อ
หาทางนามธรรม สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ
สถาปัตยกรรมทีส่อดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจบุัน
ของสังคมไทยและสังคมโลก  
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Exercises in contemporary Thai architectural 
design involving complex analytical process 
in order to express cultural identity and 
produce symbols with abstract structure, 
patterns and meanings; designing 
architectural works suitable for current Thai 
and global situations.  
Field trip required. 

สถาปัตยกรรมไทย
ขั้นสูง 2 

(3) หมวดวิชาเลือก 
รายวิชาเลือกสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
262 430 เทคโนโลยีกับการก่อสรา้งอาคาร  3(3-0-6)  
            สถาปัตยกรรมไทย     
  (Technology and Construction in  
             Thai Architecture) 
เทคโนโลยี และการก่อสร้างสถาปตัยกรรมในประเทศ
ไทยแตล่ะสมัยจนถึงปัจจุบัน การใช้วัสดุในโครงสร้าง
และวิธีการก่อสร้าง 
Technology and building construction 
techniques used in Thai architecture of each 
period up to the present-day; using materials 
for structural components, and construction 
methods. 

262 430 เทคโนโลยีกับการก่อสรา้งอาคาร 3(3-0-6)  
            สถาปัตยกรรมไทย     
 (Technology and Construction in  
            Thai Architecture) 
เทคโนโลยี และการก่อสร้างสถาปตัยกรรมในประเทศ
ไทยแตล่ะสมัยจนถึงปัจจุบัน การใช้วัสดุในโครงสร้าง
และวิธีการก่อสร้าง 
Technology and building construction 
techniques used in Thai architecture of 
each period up to the present-day; using 
materials for structural components, and 
construction methods. 
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มคอ. 2   

มคอ.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 

 

132 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
262 431 วัฒนธรรมกับสถาปัตยกรรมไทย  3(3-0-6)
  (Culture and Thai Architecture) 
ปัจจัยต่าง ๆ ทางวัฒนธรรม ท้ังในด้านศาสนา สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ความเป็นท้องถิ่น  ที่มีผลต่อการ
สร้างสรรคส์ถาปัตยกรรมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน   
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Various aspects relating to culture, such as 
religion, society, economy, politics and local 
characteristics, that influenced Thai 
architectural design from past to present.  
Field trip required. 

262 514 วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม    3(3-0-6) 
             พื้นถิ่นในประเทศไทยและเอเชีย  
             ตะวันออกเฉียงใต้   
(Culture and Vernacular Architecture in 
Thailand and Southeast Asia)  
ความเกี่ยวเนื่องระหว่างวัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรม รูปแบบทางสังคมวฒันธรรมและ
สภาพแวดล้อมพ้ืนถ่ินเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิด
ลักษณะเฉพาะในด้านชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ 
ศาสนา การตั้งถ่ินฐาน ศิลปะ รวมทั้งสถาปัตยกรรม
ที่แตกต่างกัน ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการ
สะท้อนกลับระหว่างสิ่งที่เป็นนามธรรมและรปูธรรม 
ปัจจัยที่เป็นนามธรรม รูปแบบและรูปทรง
สถาปัตยกรรม การจัดระเบยีบพื้นที่ใช้สอย 
สัญลักษณ์และสิ่งประดิษฐ์พ้ืนบ้าน ท่ีปรากฏในแต่
ละท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
ความส านึกในคณุค่าของภูมิปญัญาและงาน
ออกแบบระดับพื้นบ้านเหล่านั้น 
Relations between culture and architecture; 
social forms, cultural and environmental 
factors determining the unique 
characteristics of everyday life, occupations, 
religion, human settlements, art and 
architecture; emphasises on the 
interrelationships between intangible and 
tangible factors-social, culture and 
architecture; study of forms, functions and 
spatial identity of vernacular architecture 
including symbols, folk arts and inventions 
in Thailand and the neighbouring countries; 
awareness of the value of local wisdom 
and folk art design. 

1.รวมรายวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือวิชา 
3.เปลี่ยนรหัสวิชา 
4.เปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชา 

262 432 สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินไทย          3(3-0-6) 
            และประเทศเพื่อนบ้าน 

(Vernacular Architecture in Thailand 
and Neighbouring Countries) 

วิวัฒนาการรูปแบบอาคารพื้นถิ่นในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศไทยท่ีเป็นผลงานของช่างระดับพื้นบ้าน
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึง
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการจดั
ระเบียบของรูปทรงและเนื้อท่ีใช้สอยภายในอาคาร 
เพื่อให้เกิดความส านึกในคุณคา่ของงานออกแบบ
ระดับพื้นบ้านของไทย มีการศึกษาเปรียบเทียบ
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อให้เข้าใจผู้คนและวฒันธรรมใน
ภูมิภาค 
Vernacular architecture of various regions in 
Thailand; local craftsmanship, physical 
environment and culture that defined 
forms, functions and spatial identity of 
vernacular architecture; comparison of 
vernacular architecture in Thailand with 
those of neighboring countries. 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
262 433 การศึกษารายบุคคล    3(0-6-3)   
 (Individual Study) 
เลือกศึกษา และค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษใน
ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมไทย โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
Individual undertaking in a study concerning 
Thai architecture on a topic of special 
interest approved by the department. 

262 431 การศึกษารายบุคคล    3(0-6-3)   
 (Individual Study) 
เลือกศึกษา และค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษใน
ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมไทย โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
Individual undertaking in a study concerning 
Thai architecture on a topic of special 
interest approved by the department. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

262 434 สถาปัตยกรรมไทยเฉพาะกิจ     3(3-0-6) 
  (Thai Architecture for Specific  
             Events) 
ประวัติความเป็นมา รูปแบบ วิธีการก่อสร้างและการ
ใช้สอยของสถาปัตยกรรมและส่วนประกอบอ่ืนๆที่
สร้างขึ้นส าหรับใช้ในพิธีการเฉพาะกิจประเภทเมรุ 
พลับพลา ปะร าพิธี 
History, styles, functions, construction 
methods and decorative elements of Thai 
architecture built for single specific event 
and subsequently taken down after having 
served its purpose, such as cremation 
pavilions, royal stands and other 
ceremonial structures. 

262 432 สถาปัตยกรรมไทยเฉพาะกิจ     3(3-0-6) 
  (Thai Architecture for Specific  
             Events) 
ประวัติความเป็นมา รูปแบบ วิธีการก่อสร้างและการ
ใช้สอยของสถาปัตยกรรมและส่วนประกอบอ่ืนๆที่
สร้างขึ้นส าหรับใช้ในพิธีการเฉพาะกิจประเภทเมรุ 
พลับพลา ปะร าพิธี 
History, styles, functions, construction 
methods and decorative elements of Thai 
architecture built for single specific event 
and subsequently taken down after having 
served its purpose, such as cremation 
pavilions, royal stands and other 
ceremonial structures. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

262 435ลวดลายและการขยายแบบ        3(2-2-5) 
           ในงานสถาปัตยกรรมไทย 
           (Decorative Thai Architectural      
           Ornaments and Detail Drawing) 
ขั้นตอนตลอดจนปฏิบัติการเขียนแบบลวดลายและ
รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมในลักษณะต่างๆ เพื่อ
ความสมบรูณ์ของการพัฒนาแนวความคิดในการ
ออกแบบและใช้เป็นสื่อในการแสดงออกซึ่งระบบ
วิธีการก่อสร้างและงานประดับตกแต่ง 
Traditional decorative designs of Thai 
architectural ornaments; exercises in 
drawing various details in the process of 
design development and expression of 

262 433ลวดลายและการขยายแบบ        3(2-2-5) 
            ในงานสถาปัตยกรรมไทย  
 (Decorative Thai Architectural      
           Ornaments and Detail Drawing) 
ขั้นตอนตลอดจนปฏิบัติการเขียนแบบลวดลายและ
รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมในลักษณะต่างๆ เพื่อ
ความสมบรูณ์ของการพัฒนาแนวความคิดในการ
ออกแบบและใช้เป็นสื่อในการแสดงออกซึ่งระบบ
วิธีการก่อสร้างและงานประดับตกแต่ง 
Traditional decorative designs of Thai 
architectural ornaments; exercises in 
drawing various details in the process of 
design development and expression of 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
construction techniques and 
ornamentation. 

construction techniques and 
ornamentation. 

262 510 วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์         3(3-0-6) 
             สถาปัตยกรรม     
             (Research Methodology in History 
             Of Architecture) 
วิธีการและตัวแบบการวิจัยเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาและวิธีวิจัยงานศิลปสถาปัตยกรรม 
Research models, methods, and their 
applications for carrying out investigations in 
history of architecture and related arts. 

262 510 วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์         3(3-0-6) 
             สถาปัตยกรรม     
             (Research Methodology in History 
             Of Architecture) 
วิธีการและตัวแบบการวิจัยเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาและวิธีวิจัยงานศิลปสถาปัตยกรรม 
Research models, methods, and their 
applications for carrying out investigations in 
history of architecture and related arts. 

คงเดิม 

262 511 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
            ก่อนสมัยสุโขทัย     
 (History of Pre-Sukhothai   
            Architecture) 
รูปแบบสถาปัตยกรรม การวางผัง วิธีการก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม ประติมากรรมและปรัชญาของ
รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง ก่อนพุทธศตวรรษ
ที่  19 รวมทั้งสถาปัตยกรรมไทยที่ได้รับอิทธิพล
ศิลปะแบบต่างๆ จากนอกประเทศ โดยการศึกษา
ค านึงถึงลักษณะเฉพาะและที่มาของศิลปะนั้นๆ 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Architecture of Pre-Sukhothai periods 
before 14th century B.E. in Thailand; origins, 
philosophy, styles, layouts, construction 
techniques, and sculptural elements; 
special characteristics of foreign art styles, 
their origins and influence on Thai 
architecture.  
Field trip required. 

262 511 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
            ก่อนสมัยสุโขทัย     
 (History of Pre-Sukhothai   
            Architecture) 
รูปแบบ ลักษณะเฉพาะและที่มาของสถาปัตยกรรม 
ก าร ว า งผั ง  วิ ธี ก า รก่ อ ส ร้ า งส ถ าปั ต ย ก ร รม 
ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม แ ล ะ ป รั ช ญ า ข อ ง รู ป แ บ บ
สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 
รวมทั้งสถาปัตยกรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบ
ต่างๆ จากนอกประเทศ  
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Architecture of Pre-Sukhothai periods 
before 1 4 th century in Thailand; origins, 
philosophy, styles, layouts, construction 
techniques, and sculptural elements; 
special characteristics of foreign art styles, 
their origins and influence on Thai 
architecture.  
Field trips required. 

คงเดิม 

262 512 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
             สมัยสุโขทัย-อยุธยา    
             (History of Architecture During 
             Sukhothai and Ayutthaya Periods)  
คติ แนวคิด ลักษณะเฉพาะของการวางผัง รูปแบบ 

262 512 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
             สมัยสุโขทัย-อยุธยา    
             (History of Architecture During 
             Sukhothai and Ayutthaya Periods)  
คติ แนวคิด ลักษณะเฉพาะของการวางผัง รูปแบบ 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
โครงสร้าง และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
บ ท บ า ท ห น้ า ที่  แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง ง า น
สถาปัตยกรรมไทยประเภทพุทธศาสนาคาร ที่เป็นท้ัง 
เจดีย์ ปรางค์ มณฑป อุโบสถ วิหาร และอื่นๆ ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับศิลปสถาปัตยกรรมไทยในช่วงสมัย
สุโขทัยจนถึงอยุธยาตอนปลาย (พุทธศตวรรษที่ 19-
24) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหา และสาระ
ในเชิงพัฒนาการของศิลปสถาปัตยกรรมไทยที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Architecture in Thailand from 14th to 19th 
centuries during the periods of Sukhothai 
and Ayutthaya; ideologies, concepts, 
building layouts, styles, structures and 
architectural components; role and 
development of Buddhist buildings and 
structures such as stupas, prangs, 
mandapas, ordination halls, and viharas, in 
connection with developments in Thai art 
and architecture during the periods.  
Field trip required.  

โครงสร้าง และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
บ ท บ า ท ห น้ า ที่  แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง ง า น
สถาปัตยกรรมไทยประเภทพุทธศาสนาคาร ที่เป็นท้ัง 
เจดีย์ ปรางค์ มณฑป อุโบสถ วิหาร และอื่นๆ ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับศิลปสถาปัตยกรรมไทยในช่วงสมัย
สุโขทัยจนถึงอยุธยาตอนปลาย (พุทธศตวรรษที่ 19-
24)  
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Architecture in Thailand from the 1 4 th to 
the 1 9 th centuries during the periods of 
Sukhothai and Ayutthaya; ideologies, 
concepts, building layouts, styles, structures 
and architectural components; role and 
development of Buddhist buildings and 
structures such as stupas, prangs, 
mandapas, ordination halls, and viharas, in 
connection with developments in Thai art 
and architecture during the periods. 
Field trip required.  

262 513 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
            สมัยรัตนโกสินทร ์    
            (History of Architecture During  
            Rattanakosin Period) 
รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 8 (ประมาณ พ.ศ.2325 - 
ทศวรรษ 2480) เพื่อเข้าใจในคุณค่าสุนทรียภาพและ
อุดมคติแห่งยุคสมัย รวมทั้งสภาพสังคมวัฒนธรรม
และแนวความคิ ดที่ ส่ งผลต่ อการสร้ างส รรค์
สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอิทธิพลจากอารยธรรม
อยุธยา จีน และอารยธรรมใหม่จากตะวันตก และวิถี
ชีวิตที่สะท้อนในตัวสถาปัตยกรรม ผ่านการวิเคราะห์
ผังพื้น รูปลักษณ์  องค์ประกอบ วัสดุ  และการ
ก่ อส ร้ า งขอ งอาค ารป ระ เภ ทต่ า งๆ  เช่ น  วั ด 

262 513 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
            สมัยรัตนโกสินทร ์    
            (History of Architecture During  
            Rattanakosin Period) 
สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 
1 จนถึงรัชกาลที่ 8 เพื่อเข้าใจในคุณค่าสุนทรียภาพ
และอุดมคติแห่ งยุคสมัย  รวมทั้ งสภาพสั งคม
วัฒ นธรรมและแนวความคิ ดที่ ส่ งผลต่ อการ
สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอิทธิพลจาก
อารยธรรมอยุธยา จีน และอารยธรรมใหม่จาก
ตะวันตก และวิถีชีวิตที่สะท้อนในตัวสถาปัตยกรรม 
ผ่านการวิเคราะห์ผังพื้น รูปลักษณ์ องค์ประกอบ 
วัสดุ และการก่อสร้างของอาคารประเภทต่าง ๆ วัด 
พระราชวัง บ้านพักอาศัย อาคารสาธารณะ และ

คงเดิม 
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พระราชวัง บ้านพักอาศัย อาคารสาธารณะ และ
อาคารราชการ เป็นต้น 
Architecture of Rattanakosin period from 
the reign of Rama I to Rama VIII (circa 18th 
– early 20th centuries); aesthetic values and 
ideologies; socio-cultural conditions and 
ideals affecting the creation of architecture 
especially those influenced by Ayutthaya, 
Chinese and Western civilizations; 
understanding lifestyles reflected in the 
works of architecture through analysis of 
plans, styles, components, materials and 
construction of various building types such 
as palaces, temples, residences, public 
buildings, and government buildings.  

อาคารราชการ  
Architecture of Rattanakosin period from 
the reign of Kings Rama I to Rama VIII; 
aesthetic values and ideologies; socio-
cultural conditions and ideals affecting the 
creation of architecture especially those 
influenced by Ayutthaya, Chinese and 
Western civilizations; understanding 
lifestyles reflected in the works of 
architecture through analysis of plans, 
styles, components, materials and 
construction of various building types: 
temples, palaces, residences, public and 
government buildings. 

262 514 สัมมนาประวตัิศาสตร์             3(3-0-6) 
            สถาปัตยกรรม             
            (Seminar in History of Architecture) 
การสัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และแนวคิด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม 
Discussion of theories, principles, and 
concepts pertaining to history of 
architecture. 

262 536 สัมมนาประวตัิศาสตร์             3(3-0-6) 
            สถาปัตยกรรม             
           (Seminar in History of Architecture) 
สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และแนวคิดต่างๆ 
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บการศึ กษาทางป ระวัติ ศ าสต ร์
สถาปัตยกรรม 
Discussion of theories, principles, and 
concepts pertaining to history of 
architecture. 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา 
2.เปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชา 

262 530 วิวัฒนาการพุทธสถาปัตยกรรม   3(3-0-6) 
 (Evolution of Buddhist  
            Architecture) 
ก าเนิดพุทธสถาปัตยกรรมและพัฒนาการในอินเดีย 
ศรีลังกา และประเทศเพื่อนบ้านที่มีอิทธิพลต่อพุทธ
สถาปัตยกรรมในประเทศไทย เช่น ผังบริ เวณ 
อุโบสถ วิหาร เจดีย์ และสังฆิกวิหาร (ที่อยู่ของ
พระสงฆ์ หรือ กุฏิ) 
Origin and development of Buddhist 
architecture in India, Sri Lanka, and 
Thailand’s neighbouring countries; their 

262 530 วิวัฒนาการพุทธสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
 (Evolution of Buddhist  
            Architecture) 
ก าเนิดพุทธสถาปัตยกรรมและพัฒนาการในอินเดีย 
ศรีลังกา และประเทศเพื่อนบ้านที่มีอิทธิพลต่อพุทธ
สถาปัตยกรรมในประเทศไทย ผังบริเวณ อุโบสถ 
วิหาร เจดีย์ และสังฆิกวิหาร 
Origin and development of Buddhist 
architecture in India, Sri Lanka, and 
Thailand’s neighbouring countries; their 
influences on plans, layouts and designs of 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
influences on plans, layouts and designs of 
Buddhist architecture in Thailand such as, 
ordination halls, viharas, pagodas, and 
monastic dwellings. 

Buddhist architecture in Thailand, 
ordination halls, viharas, pagodas, and 
monasteries. 

262 531 สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก      3(2-2-5) 
            ในสยามสมยัรัชกาลที่ 4 – พ.ศ. 2480  
            (Western Style Architecture in Siam  
            from the Reign of Rama IV to Rama  
            VIII) 
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม ซึ่งเป็นผลจาก
การเปิดประเทศรับอารยธรรมตะวันตก ตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 4 จนถึงรัชกาลที่ 8 (ประมาณ พ.ศ.2394 
– ทศวรรษ 2480) เพื่อเข้าใจในคุณค่าสุนทรียภาพ
และอุ ดมคติ แห่ งยุ คสมั ย  ศึ กษาสภาพสั งคม 
วัฒนธรรมและแนวความคิดที่ส่งผลต่อการเกิด
สถาปัตยกรรมแบบใหม่ และวิถีชีวิตที่สะท้อนในตัว
สถาปัตยกรรม ผ่านการวิเคราะห์ผังพื้น รูปลักษณ์ 
องค์ประกอบ วัสดุ และการก่อสร้างของอาคาร
ประเภทต่างๆ เช่น พระราชวัง บ้านพักอาศัย 
อาคารสาธารณะ และอาคารราชการ ซึ่งทั้งหมดเป็น
ต้นก าเนิดของสถาปัตยกรรมยุคปัจจุบันของประเทศ
ไทย 
Western style architecture in Siam from 
circa 1 8 5 1  – 1 9 4 6 ; aesthetic values and 
ideologies; socio-cultural conditions and 
ideals affecting the emergence of new 
architectural styles; lifestyles reflected in 
the works of architecture; analysis of plans, 
styles, components, materials, and 
construction of various building types such 
as palaces, residences, public buildings and 
government buildings; influence on present-
day contemporary architecture in Thailand. 
 
 

262 531 สถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่ใน     3(2-2-5) 
            สยามสมัยรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 8   
            (New Architecture in Siam from 
            the Reign of Rama IV to Rama VIII) 
สถาปัตยกรรมใหม่ภายใต้อิทธิพลตะวันตก ซึ่งเป็น
ผลจากการเปิดประเทศ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึง
รัชกาลที่ 8 สภาพสังคม วัฒนธรรมที่ท าให้เกิดอุดม
คติแห่งยุคสมัย และสถาปัตยกรรมแบบใหม่ การ
วิเคราะห์ผังพื้น รูปแบบ วัสดุ และการก่อสร้างของ
อาคารประเภทต่าง ๆ มีการเปรียบเทียบกับอาคาร
ช่วงเวลาเดียวกันในญี่ปุ่นตั้งแต่รัชสมัยเมจิ ไทโช 
และโชวะ 
New architecture under Western influence 
resulting from opening the country to the 
West from the reigns of King Rama IV to 
Rama VIII; socio-cultural conditions affecting 
emergence of ideology of the age bringing 
about new kind of architecture; analysis of 
plans, styles, materials and construction of 
various types of buildings; comparative 
studies of contemporaneous buildings in 
Japan in the Meiji, Taisho and Showa 
period. 

1.เปลี่ยนช่ือวิชา 
2.เปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
262 532 การสันนิษฐานรูปแบบ            3(0-6-3) 
             สถาปัตยกรรม     
             (Architectural Reconstruction) 
กระบวนการบันทึกและเก็บข้อมูลจากสถานท่ีตั้งเพื่อ
น ามาสู่การวิเคราะห์สันนิษฐานรูปแบบดั้งเดิมของ
โบราณสถาน ด้วยการใช้องค์ความรู้และหลักวิชา
ร่วมกันทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมในการน ามาสู่การวิเคราะห์ 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Collecting and documenting architectural 
data from assigned sites;  use of data as 
well as knowledge of art and architectural 
history to analyze, speculate and 
reconstruct original forms of ancient 
buildings. 
Field trip required. 

262 532 การสันนิษฐานรูปแบบ            3(0-6-3) 
             สถาปัตยกรรม     
             (Architectural Reconstruction) 
กระบวนการเก็บข้อมูลและบันทึกจากสถานท่ีตั้งเพื่อ
น ามาสู่การวิเคราะห์และสันนิษฐานรูปแบบดั้งเดิม
ของโบราณสถาน ด้วยการใช้องค์ความรู้และหลัก
วิชาทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Collecting and documenting architectural 
data from assigned sites;  use of data as 
well as knowledge of architectural history 
to analyze and speculate original forms of 
ancient buildings. 
Field trips required. 
 
 

คงเดิม 

262 533 ไทยศึกษา     3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในอดีตที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิถีการด ารงชีวิต โลกทัศน์ คติความเชื่อและศาสนา 
ทั้งระดับสังคมชาวบ้านและในราชส านักตลอดจน
การรับ เอาอารยธรรมต่ างๆ เข้ ามาพัฒ นาจน
กลายเป็นจารีตของตนเอง 
Thai traditions and cultures in the past 
associated with ways of life, worldviews, 
religions, and beliefs of common people 
and courtiers, and adaptation of influences 
from other civilizations. 

262 533 ไทยศึกษา     3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในอดีตที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิถีการด ารงชีวิต โลกทัศน์ คติความเชื่อและศาสนา 
ทั้งระดับสังคมชาวบ้านและในราชส านักตลอดจน
การรับ เอาอารยธรรมต่ างๆ เข้ ามาพัฒ นาจน
กลายเป็นจารีตของตนเอง 
Thai traditions and cultures in the past 
associated with ways of life, worldviews, 
religions, and beliefs of common people 
and courtiers, and adaptation of influences 
from other civilizations. 

คงเดิม 

262 534 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   3(3-0-6) 
             ในสถาปัตยกรรมไทยรว่มสมัย 
  (Politics, Economy, Society, and   
             Contemporary Thai Architecture) 
ความเปลี่ยนแปลงทางแนวคิด คติความเช่ือ และ
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย โดยเน้นที่
เช่ือมโยงความเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมกับ

262 534 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   3(3-0-6) 
             ในสถาปัตยกรรมไทยรว่มสมัย 
  (Politics, Economy, Society, and   
             Contemporary Thai Architecture) 
ความเปลี่ยนแปลงทางแนวคิด คติความเช่ือ และ
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ท่ีเป็นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม 
Transformations in thoughts, doctrines, and 
architectural styles of conThai Architecture 
for Specific Events due to political and 
socio-economic changes. 

สังคม 
Transformations in thoughts, doctrines, and 
architectural styles of contemporary Thai 
architecture as a result of political and 
socio-economic changes. 

262 536 การอนุรักษ์อาคารทาง            3(2-2-5) 
             ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน 
             ในประเทศไทย   
             (Conservation of Historic Buildings  
             and Ancient Monuments in  
             Thailand) 
หลักการ แนวคิด การอนุรักษ์โบราณสถานทั้งของ
ไทยโบราณและหลักสากล การอนุรักษ์โครงสร้าง
และวัสดุของโบราณสถาน สาเหตุของความเสื่อม
ของโครงสร้างและวัสดุ และวิธีการแก้ไขโดยพื้นฐาน 
ตลอดจนการตรวจสภาพโบราณสถานและการท า
รายงานการตรวจสภาพ 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Principles and concepts in conservation of 
historic buildings according to ancient Thai 
techniques as well as international charters 
and methods; conservation of structure and 
materials; causes of deterioration and basic 
interventions; inspection of buildings and 
documentation of physical conditions. 
Field trip required. 

262 515 การอนุรักษ์อาคารทาง            3(2-2-5) 
             ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน 
             ในประเทศไทย   
             (Conservation of Historic Buildings  
             and Ancient Monuments in  
             Thailand) 
หลักการ แนวคิด การอนุรักษ์โบราณสถานทั้งของ
ไทยโบราณและหลักสากล การอนุรักษ์โครงสร้าง
และวัสดุของโบราณสถาน สาเหตุของความเสื่อม
ของโครงสร้างและวัสดุ และวิธีการแก้ไขโดยพื้นฐาน 
ตลอดจนการตรวจสภาพโบราณสถานและการท า
รายงานการตรวจสภาพ 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Principles and concepts in conservation of 
historic buildings according to ancient Thai 
techniques as well as international charters 
and methods; conservation of structure and 
materials; causes of deterioration and basic 
interventions; inspection of buildings and 
documentation of physical conditions. 
Field trip required. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

262 537 การอนุรักษ์ย่านและชุมชน       3(2-2-5) 
             ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  
  (Conservation of Historic Sites and   
             Settlements in Thailand) 
หลักการบริหาร การจัดการ และกฎหมายตลอดจน
ระ เบี ย บ ต่ า ง  ๆ  ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารอนุ รั ก ษ์
โบ ร าณ ส ถ าน แ ล ะ แ ห ล่ งที่ ตั้ ง  ก า รอ นุ รั ก ษ์
โบราณสถานและสภาพโดยรอบ ตลอดจนการ

262 537 การอนุรักษ์ย่านและชุมชน       3(2-2-5) 
             ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  
 (Conservation of Historic Sites and   
            Settlements in Thailand) 
หลักการบริหาร การจัดการ และกฎหมายตลอดจน
ระ เบี ย บ ต่ า ง  ๆ  ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารอนุ รั ก ษ์
โบ ร าณ ส ถ าน แ ล ะ แ ห ล่ งที่ ตั้ ง  ก า รอ นุ รั ก ษ์
โบราณสถานและสภาพโดยรอบ ตลอดจนการ

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
อนุรักษ์ชุมชนประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ ผ่านการ
วิเคราะห์สภาพสังคม วัฒนธรรม และกายภาพของ
ชุมชน 
Principles of management and legislations 
concerning conservation of historic places; 
conservation of buildings, sites, 
surroundings, and community settlements, 
based on analysis of socio-cultural factors 
and physical conditions. 

อนุรักษ์ชุมชนประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ ผ่านการ
วิเคราะห์สภาพสังคม วัฒนธรรม และกายภาพของ
ชุมชน 
Principles of management and legislations 
concerning conservation of historic places; 
conservation of buildings, sites, 
surroundings, and community settlements, 
based on analysis of socio-cultural factors 
and physical conditions. 

262 538 การวินิจฉัยการเสื่อมสภาพ       3(3-0-6) 
             ของอาคารและวิธีการบูรณะอาคาร  
             ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน 
  (Building Diagnostics and   
             Conservation Techniques for 
             Historic Buildings and Ancient 
             Monuments) 
โครงสร้างและเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน รูปแบบการ
เสื่อมสภาพของโครงสร้างอาคาร รวมทั้งวิเคราะห์
สาเหตุ ปัจจัย และตัวการที่ท าให้โครงสร้างอาคาร
เสื่อมสภาพ เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปใช้วิเคราะห์หา
สาเหตุการเสื่อมสภาพของอาคารและโบราณสถาน
อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของโครงสร้างหรือ
ความผิดพลาดในการก่อสร้าง วิธีการบูรณะอาคาร
อย่างยั่งยืนตามแนวทางและหลักการการอนุรักษ์
สถาปั ตยกรรมและโครงสร้ างส ากล  รวมทั้ ง
เทคโนโลยีและวัสดุสมัยใหม่ที่ ส ามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการบูรณะอาคารประวัติศาสตร์ที่
เสื่อมสภาพได้อย่างเหมาะสม และน าเสนอวิธีการ
บูรณะโครงสร้างของอาคารประวัติศาสตร์และ
โบราณสถานโดยประยุกต์ใช้วิธีการก่อสร้างแบบ
โบราณผสมผสานกับเทคโนโลยีการก่อสร้างใน
ปัจจุบัน 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Structures and construction techniques of 

262 538 การวินิจฉัยการเสื่อมสภาพ       3(3-0-6) 
            ของโบราณสถานและอาคาร 
            ประวัติศาสตร ์        
            (Building Diagnostics of Ancient  
            Monuments and Historic Buildings) 
โครงสร้างและวิธีการก่อสร้างโบราณสถานและ
อาคารประวัติศาสตร์ สาเหตุ ปัจจัย และตัวการที่ท า
ให้อาคารเสื่อมสภาพ รูปแบบการเสื่อมสภาพของ
โครงสร้างอาคารและวัสดุ และการวินิจฉัยหาสาเหตุ
การเสื่ อมสภาพของโบราณสถานและอาคาร
ประวัติศาสตร์ 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Structures and construction techniques of 
ancient monuments and historic buildings; 
causes, factors and agents causing decays; 
patterns of structural damage and material 
deterioration; and diagnosis of building 
decay and deterioration. 
Field trip required. 

1. เปลี่ยนช่ือวิชา 
2. เปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชา 
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historic buildings and ancient monuments; 
factors and agents causing decay; patterns 
of structural deterioration; diagnosing 
causes of building deformation resulting 
from structural deterioration or errors in 
construction;  techniques for sustainable 
conservation and restoration in accordance 
with international principles and practice; 
combining ancient construction techniques 
with appropriate modern technology and 
materials. 
Field trip required. 
262 539 การอนุรักษ์วัสดุในอาคาร         3(2-3-4) 
            ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน 
            ในประเทศไทย   
 (Conservation of Materials in 
            Historic Buildings and Ancient  
            Monuments in Thailand) 
คุณ สมบัติของวัสดุที่ ใช้ ในการก่อสร้างอาคาร
โบราณ สถาน ในประ เทศ ไทย ใน เชิ งลึ ก  และ
กระบวนการเสื่อมสภาพของวัสดุเหล่านี้ เมื่อถูก
น ามาใช้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย รวมทั้ ง
คุณสมบัติและข้อดีข้อเสียของวัสดุและวิธีการ
สมัยใหม่ที่น ามาใช้ในการอนุรักษ์วัสดุเหล่านี้ เพื่อน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการซ่อมแซมบูรณะวัสดุ
ที่ใช้ก่อสร้างอาคารประวัติศาสตร์และโบราณสถาน
ในประเทศไทยได้จริงและเหมาะสม โดยไม่เพิ่ม
ปัญหาการผุพังหรือเป็นการท าลายวัสดุเดิมของ
อาคารและโบราณสถานโดยไม่เจตนา 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Property of materials used in construction 
of ancient monuments in Thailand; decay 
mechanism of materials under local 
climate; properties, advantages and 
disadvantages, of modern materials and 

262 539 การอนุรักษ์วัสดุในโบราณ        3(2-3-4) 
            สถานในประเทศไทย       
            (Conservation of Materials in  
            Ancient Monuments in Thailand) 
คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโบราณสถาน
ในประเทศไทย กระบวนการเสื่อมสภาพของวัสดุ
เมื่อถูกน ามาใช้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย 
และคุณสมบัติและข้อดีข้อเสียของวัสดุและวิธีการที่
น ามาใช้ ในการอนุรักษ์ วัสดุ  เพื่ อน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์วัสดุที่ใช้ในโบราณสถานใน
ประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม  
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Properties of materials used in constructing 
ancient monuments in Thailand; decay 
mechanisms of materials under local 
climate; properties, advantages and 
disadvantages of conservation materials and 
techniques in order to apply appropriate 
conservation approaches to conserve 
materials used in ancient monuments in 
Thailand.  
Field trip required. 

1. เปลี่ยนช่ือวิชา 
2. เปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชา 
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technologies; appropriate interventions for 
conservation and preservation of materials 
without unintentionally causing further 
damage or deterioration. Field trip required. 
262 540 การปรับปรุงอาคาร                3(2-2-5) 
            ประวัติศาสตร์ในบริบทใหม ่  
 (Rehabilitation of Historic Buildings  
            in New Scenario) 
แนวความคิดและการปฏิบัติการอนุรักษ์อาคาร
ประวัติศาสตร์ เพื่อค้นหากระบวนการและการสร้าง
แนวทางปฏิบัติ ในการน าอาคารประวัติศาสตร์
กลับมาใช้ในบริบทใหม่ ที่ท าให้อาคารถูกใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และอาคารมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานต่อไป ด้วยการปรับอาคารให้มีพื้นที่ใช้สอย
ใหม่ที่เหมาะสม โดยกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพ
อาคารในด้านต่างๆ เช่น รูปแบบทางสถาปัตยกรรม
และที่ ว่ า งเดิ ม  โครงสร้ างเดิ ม  ท างเดิ น  และ
โครงสร้างความสัมพันธ์ของอาคารกับพื้นที่ เป็นต้น 
ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเมือง สังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปรัชญาของการอนุรักษ์
อาคาร ภายใต้การพิจารณาประกอบกับนโยบาย
และการปฏิบัติวิชาชีพ รวมทั้งหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การพัฒนาที่ยั่ งยืน  และการน าทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่ 
Theory and philosophy concerning 
rehabilitation of historic buildings in their 
changed context for more effective and 
efficient use to help prolong the life of 
buildings; analysis of architectural style, 
structure, circulation, and interrelationship 
between buildings and spaces for 
determining potential uses; political, social, 
cultural, and economic factors relating to 
philosophy of conservation and policies 
concerning conservation practices; other 

262 540 การปรับปรุงอาคาร                3(2-2-5) 
            ประวัติศาสตร์ในบริบทใหม ่  
 (Rehabilitation of Historic Buildings  
            in New Scenario) 
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ นุ รั ก ษ์ อ าค า ร
ประวัติศาสตร์ เพื่อค้นหากระบวนการและการสร้าง
แนวทางปฏิบัติ ในการน าอาคารประวัติศาสตร์
กลับมาใช้ในบริบทใหม่ ที่ท าให้อาคารถูกใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และอาคารมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานต่อไป ด้วยการปรับอาคารให้มีพื้นที่ใช้สอย
ใหม่ที่เหมาะสม โดยกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพ
อาคารในด้านต่าง ๆ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและ
ที่ว่างเดิม โครงสร้างเดิม ทางเดิน และโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของอาคารกับพื้ นที่  ปั จจัยด้ าน
การเมือง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปรัชญา
ของการอนุรักษ์อาคาร นโยบายและการปฏิบัติ
วิชาชีพ การพัฒนาที่ยั่งยืน และการน าทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่ 
Concepts and practice concerning 
rehabilitation of historic buildings in their 
changed context for more effective and 
efficient use to help prolong the life of 
buildings; analysis of architectural style, 
structure, circulation, and interrelationship 
between buildings and spaces for 
determining potential uses; political, social, 
cultural, and economic factors relating to 
philosophy of conservation and policies 
concerning conservation practices; 
sustainable development and adaptive 
reuse of resources. 

คงเดิม 
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related issues such as sustainable 
development and adaptive re-use of 
resources. 
262 541 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมใน     3(2-2-5) 
            ระดับนานาชาติ    
 (Architectural Conservation at   
            International Level) 
ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ส ถ า น ที่ ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรมและชุมชนในหลากหลายภูมิภาค เช่น 
ยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย ผ่านการบรรยาย ทัศน
ศึกษา และปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ วัดผลด้วยรายงาน
การฝึกงานภาคฤดูร้อน 
Field-study concerning conservation of 
architecture and communities in other parts 
of the world, such as Europe, America and 
Asia through lectures, excursions, and 
practical undertakings.  Students’ 
performance evaluating from papers and 
summer training. 

262 541 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมใน     3(2-2-5) 
            ระดับนานาชาติ    
 (Architectural Conservation at   
            International Level) 
เงื่อนไข: นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาดู
งานเอง นอกเหนือจากค่าลงทะเบียน 
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนในหลากหลาย
ภูมิภาค ยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย ผ่านการบรรยาย 
ทัศนศึกษา และปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ี  
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Field-trip concerning the conservation of 
architecture and communities in other parts 
of the world, including Europe, America and 
Asia through lectures, excursions, and 
practical undertakings. Students’ 
performance based on the evaluating of 
papers and summer training. 
Field trips required. 

คงเดิม 

262 542 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
             เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1   
             (History of Architecture in 
             Southeast Asia I) 
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้บนผืนแผ่นดินใหญ่และจักรวรรดิหมู่เกาะใน
อินโดนีเซียระหว่างคริสศตวรรษที่ 7 ถึง 13 ตั้งแต่
สมัยเริ่มการเผยแพร่อิทธิพลอินเดียจนถึงยุคทองของ
ศิลปะอินเดีย สถาปัตยกรรมสมัยเริ่มการเผยแพร่
อิทธิพลอินเดีย ได้แก่ สถาปัตยกรรมและศิลปะของ 
ผิว (พยู) มอญ และอาระข่าน สถาปัตยกรรมใน
อาณาจักรฟูนัน เจนละ จามปา และศรีวิชัย  ส่วน
สถาปัตยกรรมยุคทองของอิทธิพลอินเดีย ได้แก่ 
สถาปัตยกรรมชวากลาง (คริสศตวรรษที่ 7 ถึง 10)  

262 516 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
             เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1   
             (History of Architecture in 
            Southeast Asia I) 
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้บนผืนแผ่นดินใหญ่และจักรวรรดิหมู่เกาะใน
อินโดนีเซียระหว่างคริสตศตวรรษที่ 7 ถึง 13 ตั้งแต่
สมัยเริ่มการเผยแพร่อิทธิพลอินเดียในช่วงต้น
ค ริ ส ต ก าล จ น ถึ งยุ ค ท อ งข อ งศิ ล ป ะ อิ น เดี ย 
สถาปัตยกรรมสมัยเริ่มการเผยแพร่อิทธิพลอินเดีย 
ได้แก่ สถาปัตยกรรมและศิลปะของ ผิว (พยู) มอญ 
และอาระข่าน สถาปัตยกรรมในอาณาจักรฟูนัน เจน
ละ จามปา และศรีวิชัย  ส่วนสถาปัตยกรรมยุคทอง
ของอิทธิพลอินเดีย ได้แก่ สถาปัตยกรรมชวากลาง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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สถาปัตยกรรมเขมรสมัยพระนคร (คริสศตวรรษที่ 9 
ถึง 12)  สถาปัตยกรรมพุกาม (คริสศตวรรษที่ 11 
ถึง 13)  และสถาปัตยกรรมจามปา (คริสศตวรรษที่ 
8 ถึง 11)  นอกจากนั้นการศึกษายังรวมถึงศิลปะ
และสถาปัตยกรรมของอินเดียที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะ
และสถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย  
Architectural history of mainland and 
insular Southeast Asia from 7 th to 1 3 th 
centuries, i.e. from the early period of 
Indian influence in art and architecture of 
the Pyu, Mon, Arakanese, Fu-nan, Chen-la, 
Champa, and Srivijaya civilizations, to the 
golden period of Indian influence in 
architecture of Central Java during the 
period from 7 th to 1 0 th centuries, Khmer 
architecture of the Angkor period from 9 th 
to 1 2 th centuries, architecture of Pagan 
from 11 th to 13 th centuries, and Champa 
architecture from 8th to 13th centuries. 

(คริสตศตวรรษที่ 7 ถึง 10)  สถาปัตยกรรมเขมร
สมั ยพ ระน ค ร  (ค ริ ส ตศ ต ว รรษ ที่  9  ถึ ง  1 2 )  
สถาปัตยกรรมพุกาม (คริสตศตวรรษที่ 11 ถึง 13)  
และสถาปัตยกรรมจามปา (คริสตศตวรรษที่ 8 ถึง 
11)  นอกจากนั้นการศึกษายังรวมถึงศิลปะและ
สถาปัตยกรรมของอินเดียที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะและ
สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย  
The architectural history of mainland and 
insular Southeast Asia during 7th to 13th 
centuries from the period of expansion of 
Indian culture (around the beginning of the 
Christian era) to the golden period of 
maturity of Indian Influence.  The early 
Indianization period, for instance, 
architecture and art of the Pyu, Mon, and 
Arakanese and that of Fu-nan, Chen-la, 
Champa, and Srivijaya.  The period of the 
maturity of Indian influence, for example, 
architecture in the Central Javanese period 
(7th to 10th centuries); Khmer architecture 
of the Angkor period (9th to 12th centuries); 
Pagan architecture (11th to 13th centuries); 
and Champa architecture (8th to 11th 
centuries).  As well as the architecture and 
art of India influenced that in Southeast 
Asia. 

262 543 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
             เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2    
             (History of Architecture in 
             Southeast Asia II) 
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 10 ถึง 20 สมัยการ
สะท้อนความเป็นท้องถิ่นจนถึงยุคอาณานิคมของ
ตะวันตก ได้แก่ สถาปัตยกรรมในชวาตะวันออก
ระหว่างคริสตศตวรรษที่ 10 ถึง 16  สถาปัตยกรรม

262 542 ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม     3(3-0-6) 
             เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2    
             (History of Architecture in 
             Southeast Asia II) 
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 10 ถึง 20 สมัยการ
สะท้อนความเป็นท้องถิ่นจนถึงยุคอาณานิคมของ
ตะวันตก ได้แก่ สถาปัตยกรรมในชวาตะวันออก
ระหว่างคริสตศตวรรษที่ 10 ถึง 16  สถาปัตยกรรม

เปลี่ยนรหัสวิชา 



มคอ. 2   

มคอ.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ในกัมพูชาและพม่าเมื่ออาณาจักรเขมรและพุกามล่ม
สลายในคริสตศตวรรษที่ 13  สถาปัตยกรรมจามปา
ตอนปลาย  สถาปั ตยกรรมในประเทศไทยที่
อาณาจักรต่างๆเริ่มก่อตั้ งและมีบทบาทขึ้ นใน
ค ริ ส ต ศ ต ว ร รษ ที่  1 3  แ ล ะ ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
พระพุทธศาสนาเถรวาทจากศรีลังกา  รวมทั้ ง
สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลศาสนาอิสลามใน
มาเลเซียและอินโดนีเซีย และสถาปัตยกรรมที่มี
อิทธิพลตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     
Architectural history of mainland and 
insular Southeast Asia from 1 0 th to 2 0 th 
century A.D.; local style architecture of 
Eastern Java during 1 0 th century, 
Cambodia, Burma and Thailand in 1 3 th 
century, and Vietnam in 1 4 th century; 
architecture of the colonial period; Buddhist 
architecture with Sinhalese influence, 
architecture with Islamic influence in 
Indonesia and the Malay Peninsula, and 
architecture with Western influence in 
Southeast Asia. 

ในกัมพูชาและพม่าเมื่ออาณาจักรเขมรและพุกามล่ม
สลายในคริสตศตวรรษที่ 13  สถาปัตยกรรมจามปา
ตอนปลาย  สถาปั ตยกรรมในประเทศไทยที่
อาณาจักรต่างๆเริ่มก่อตั้ งและมีบทบาทขึ้นใน
ค ริ ส ต ศ ต ว ร รษ ที่  1 3  แ ล ะ ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
พระพุทธศาสนาเถรวาทจากศรีลังกา  รวมทั้ ง
สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลศาสนาอิสลามใน
มาเลเซียและอินโดนีเซีย และสถาปัตยกรรมที่มี
อิทธิพลตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     
Architectural history of mainland and 
insular Southeast Asia from 1 0 th to 2 0 th 
century A.D.; local style architecture of 
Eastern Java during 1 0 th century, 
Cambodia, Burma and Thailand in 1 3 th 
century, and Vietnam in 1 4 th century; 
architecture of the colonial period; Buddhist 
architecture with Sinhalese influence, 
architecture with Islamic influence in 
Indonesia and the Malay Peninsula, and 
architecture with Western influence in 
Southeast Asia. 

262 544 ศาสนา ความเชื่อ และ            3(3-0-6) 
            วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมใน 
            เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
 (Influence of Religion, Beliefs, and  
            Culture on Architecture in   
            Southeast Asia) 
การศึกษาศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมในเอเชีย
ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย ง ใต้ เพื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม เข้ า ใจ
สถาปัตยกรรมในภูมิภาค เนื่องจากสถาปัตยกรรม
เป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรม พื้ นที่ ว่ างในงาน
สถาปัตยกรรมไม่ว่าจะใช้เพื่อการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมหรือเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาหรือความ
เช่ือล้วนสะท้อนโลกทัศน์ของผู้สร้างและผู้อยู่อาศัย  
ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมทั้งที่เป็นของดั้งเดิม

262 543 ศาสนา ความเชื่อ และ            3(3-0-6) 
            วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมใน 
            เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
 (Influence of Religion, Beliefs, and  
            Culture on Architecture in   
            Southeast Asia) 
การศึกษาศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมในเอเชีย
ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย ง ใต้ เพื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม เข้ า ใจ
สถาปัตยกรรมในภูมิภาค เนื่องจากสถาปัตยกรรม
เป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรม พื้ นที่ ว่ างในงาน
สถาปัตยกรรมไม่ว่าจะใช้เพื่อการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมหรือเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาหรือความ
เช่ือล้วนสะท้อนโลกทัศน์ของผู้สร้างและผู้อยู่อาศัย  
ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมทั้งที่เป็นของดั้งเดิม

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ในภูมิภาคและที่รับอิทธิพลจากภายนอก  การศึกษา
แบ่งอธิบายเป็นระบบทางสังคม ระบบความเชื่อและ
ศาสนา รวมไปถึงแนวความคิดเรื่อง น้ า ภู เข า 
จักรวาล และสมมุติเทพ 
Religion, beliefs, and culture in Southeast 
Asia that influenced architectural designs in 
the region; symbolic religious spaces and 
spaces for social interactions reflecting 
worldviews of their builders and 
inhabitants; local traditions and foreign 
influences; social systems; beliefs and 
religious systems; and cosmological 
concept of water, mountain, and divinities. 

ในภูมิภาคและที่รับอิทธิพลจากภายนอก  การศึกษา
แบ่งอธิบายเป็นระบบทางสังคม ระบบความเชื่อและ
ศาสนา รวมไปถึงแนวความคิดเรื่อง น้ า ภู เขา 
จักรวาล และสมมุติเทพ 
Religion, beliefs, and culture in Southeast 
Asia that influenced architectural designs in 
the region; symbolic religious spaces and 
spaces for social interactions reflecting 
worldviews of their builders and 
inhabitants; local traditions and foreign 
influences; social systems; beliefs and 
religious systems; and cosmological 
concept of water, mountain, and divinities. 
 

262 545 มานุษยวิทยาในสถาปัตยกรรม   3(3-0-6) 
             เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
             (Anthropology in Architecture of  
             Southeast Asia) 
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอาคารบ้านเรือน ศาสนสถาน
อันหลากหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแง่
ม านุ ษ ย วิ ท ย า  ก าร เกิ ด ขึ้ น ข อ งรู ป ท ร งท า ง
สถาปัตยกรรม โครงสร้าง องค์ประกอบต่างๆทาง
สถาปัตยกรรมและการใช้พื้นที่ ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรม 
ระบบสังคม ระบบสัญลักษณ์และความเช่ือ รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งความหลากหลายทางนามธรรม
เหล่านี้เป็นเหตุส าคัญอันหนึ่งที่ท าให้เกิดเอกลักษณ์
ทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละชาติพันธุ์
หรือกลุ่มคน 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Anthropological aspects concerning 
traditional houses, buildings, and places of 
worship in Southeast Asia; architectural 
characteristics of space, form, structure, and 
ornaments; influencing factors such as local 
culture, social system, beliefs and symbolic 

- ยกเลิก 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
systems reflected in the identity of various 
vernacular architecture of different ethnic 
groups.  
Field trip required. 

- 262 544 การวิจัยและการเผยแพร่          3(3-0-6) 
            ประวัติศาสตรส์ถาปัตยกรรม   
            (Research and Dissemination of 
            Architectural History) 
ความเป็นไปได้อันหลากหลายแนวทางการวิจัย, การ
ประยุกต์ ใช้  และการถ่ายทอดประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม ที่นอกเหนือไปจากแบบแผนทาง
วิชาการ 
Introducing the possibilities of various ways 
in which architectural history may be 
researched, applied and communicated 
outside the conventional academic 
research. 

เพิ่มรายวิชา 

 

 (4) หมวดวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

262 420 วิทยานิพนธ ์มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
           (ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย) 
           (Thai Architectural Design Thesis) 
วิ ช าบั งคั บ ก่ อ น   2 6 2  4 1 3  ก า รอ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมไทยประเพณีขั้นสูง 2 
โครงการเฉพาะบุคคล โดยเน้นการศึกษา วิเคราะห์ 
การออกแบบสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทย พร้อม
ทั้งสรุปเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ 
Individual undertaking in Thai architectural 
design project starting from data collection, 
analysis, design and presentation, through 
to compiling into a comprehensive 
document. 

262 422 วิทยานิพนธ ์มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
           (ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย) 
           (Thai Architectural Design Thesis) 

วิ ช า บั ง คั บ ก่ อ น   2 6 2  4 1 3  ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมไทยข้ันสูง 2 
โครงการเฉพาะบุคคล โดยเน้นการศึกษา วิเคราะห์ 
การออกแบบสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทย แล้ว
รวบรวมและสรุปเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ ภายใต้
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Individual undertaking in Thai architectural 
design project starting from data 
collection, analysis, design and 
presentation, through compiling and 
conclusion into a comprehensive 
document. carried out under supervision 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา 
2.เปลี่ยนค า 
อธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 of an advisor. 

262 421 วิทยานิพนธ ์มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
           (วิจัยสถาปัตยกรรมไทย) 
           (Thai Architectural ResearchThesis) 
วิ ช าบั งคั บ ก่ อ น   2 6 2  4 1 3  ก า รอ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมไทยประเพณีขั้นสูง 2 และ 262 402 
วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมไทย หรือ 262 510 วิธี
วิจัยทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม  
โครงการศึกษาเฉพาะบุคคลในเนื้อหาที่นักศึกษามี
ความสนใจ โดยเสนอในรูปแบบกระบวนการวิจัย
การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 
Individual undertaking in research project 
on approved topic, Concerning design of 
Thai architecture, according to set research 
methodology. 

262 423 วิทยานิพนธ ์มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
           (วิจัยสถาปัตยกรรมไทย) 
           (Thai Architectural ResearchThesis) 
วิ ช าบั งคั บ ก่ อ น   2 6 2  4 1 3  ก า รอ อก แ บ บ
สถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง 2 และ 262 410 วิธีวิจัย
ทางสถาปัตยกรรมไทย หรือ 262 510 วิธีวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม  
โครงการศึกษาเฉพาะบุคคลในเนื้อหาที่นักศึกษามี
ความสนใจ โดยเสนอในรูปแบบกระบวนการวิจัย
การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Individual undertaking in research project 
on approved topic, Concerning design of 
Thai architecture, according to set research 
methodology. carried out under 
supervision of an advisor. 

1.เปลี่ยนรหัสวิชา 
2.เปลี่ยนค า 
อธิบายรายวิชา 
 

- 262 420 วิทยานิพนธ ์มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
           (ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย) 
           (Thai Architectural Design Thesis) 

โครงการเฉพาะบุคคล โดยเน้นการศึกษา วิเคราะห์ 
การออกแบบสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทย แล้ว
รวบรวมและสรุปเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ ภายใต้
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Individual undertaking in Thai architectural 
design project starting from data 
collection, analysis, design and 
presentation, through compiling and 
conclusion into a comprehensive 
document. carried out under supervision 
of an advisor. 

รายวิชาใหม่ 
 

- 262 421 วิทยานิพนธ ์มีค่าเทยีบเท่า 36 หน่วยกิต 
           (วิจัยสถาปัตยกรรมไทย) 
           (Thai Architectural ResearchThesis) 
โครงการศึกษาเฉพาะบุคคลในเนื้อหาที่นักศึกษามี

รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ความสนใจ โดยเสนอในรูปแบบกระบวนการวิจัย
การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Individual undertaking in research project 
on approved topic, Concerning design of 
Thai architecture, according to set research 
methodology. carried out under 
supervision of an advisor. 

 
 

 


