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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วังท่าพระ  บัณฑิตวิทยาลัย  ภาควิชาสถาปัตยกรรม  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25580081103401 

 1.2 ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 ภาษาอังกฤษ   Doctor of Philosophy Program in Architecture 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 
 ชื่อเต็มภาษาองักฤษ  Doctor of Philosophy (Architecture) 
 ชื่อย่อภาษาไทย   ปร.ด. (สถาปัตยกรรม) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  Ph.D. (Architecture) 
 

3. วิชาเอก  
3.1 ทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบ 
3.2 การอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1  (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) มีค่าเทียบเท่า     48  หน่วยกิต   
แบบ 2.1  (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) จ านวนไม่น้อยกว่า 60   หน่วยกิต 
แบบ 2.2  (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี) จ านวนไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต  
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก  

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

 5.2  ภาษาที่ใช้  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย โดยส่งเสริมให้มีการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 

 5.3 การรับเข้าศึกษา   รับทั้ งนั กศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ สามารถใช้
ภาษาไทยได้ 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่........./............วันที่..........................................  

 
7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 

 
8.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 สถาปนิก (ส าหรับผู้ที่จบปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตที่สภาสถาปนิกรับรอง) 
8.2 ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา และนักวิชาการ 
8.3 นักวิจัยขั้นสูงด้านสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์พลังงาน ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 
9.    ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 9.1   นางสาวต้นข้าว ปาณินท์ 
 เลขประจ าตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ 
   คุณวุฒิ Ph.D. (Architecture) University of Pennsylvania, USA (2003) 

  M.S. (Architecture) University of Pennsylvania, USA (1997) 
  M.Arch. (Architecture) University of Houston, USA (1996) 
  สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533) 
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9.2   นางธาริณี รามสูต 
 เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     คุณวุฒิ    Ph.D. (Architecture) University of Sheffield, UK (2011) 
      M. Phil. (Environmental Design in Architecture)  
   University of Cambridge, UK (2000)      
      สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)   

9.3   นายอดิศร ศรีเสาวนันท์ 
  เลขประจ าตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  

คุณวุฒิ ปร.ด. (สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2562) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)  

   สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 
 

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

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเป็นไปตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่กล่าวถึงการสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับโลกและระดับประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และ
ภูมิอากาศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การพัฒนา
หลักสูตรพิจารณาถึงทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
พ.ศ. 2564) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
เพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม การพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่
เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมนี้ จ าเป็นต้องอาศัยสถาปนิกและนักวิชาการทางสถาปัตยกรรมที่มีความเข้าใจทั้งทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและ
ความจ ากัดของทรัพยากรโลกโดยเฉพาะทรัพยากรด้านพลังงาน นอกจากนี้การวางแผนหลักสูตรยังพิจารณาถึง
สถานการณ์ของสถาปนิก นักวิชาการ ตั้งแต่การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จน
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2563  จึงจ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาคนในวิชาชีพสถาปนิกให้มี
คุณภาพสูงทัดเทียมกับนานาชาติ เพ่ือรองรับการแข่งขันในระดับสูง ทั้งนี้ต้องอาศัยการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการ 
ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ และการเปิดโลกทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้น ได้

ค านึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว หลักสูตรนี้จึงให้
ความส าคัญกับการมุ่งพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทาง
สถาปัตยกรรมเป็นความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังวัฒนธรรมการเกื้อกูล การรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
และยังให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกท าให้มีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรทางสถาปัตยกรรมที่

สามารถตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและระดับประเทศได้ โดยสร้างองค์ความรู้ทั้งในด้านการ
วิเคราะห์แนวความคิด ทฤษฎีและการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม 
ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีทางเลือกต่าง  ๆ ที่
หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา นอกจากนี้เนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนในหลักสูตร
ยังได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย เป็นสากล โดยการผลักดันให้มีการน าเสนองานในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพ่ือ
สร้างความพร้อมของบัณฑิตส าหรับการท างานในยุคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการพัฒนาและ

ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือส่งเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิดและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมีปรัชญาในการบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศชาติอย่างยั่งยืน การพัฒนาหลักสูตรจึง
ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตทาง
สถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการการพัฒนาประเทศในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญา  

           สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงกว้าง เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม ด้านทฤษฎี
สถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมโดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถใน
การท างานวิจัยขั้นสูง ผ่านการตั้งค าถามและคิดวิเคราะห์ข้ามศาสตร์ ในเชิงสหวิทยาการ เพ่ือการบูรณาการความรู้
เชิงทฤษฎีและความรู้ทางปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างลึกซึ้ง มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทางสถาปัตยกรรมทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 

1.2  ความส าคัญ 
 ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งในระดับโลกและภายในประเทศ การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสมดุลของสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจการเงินของโลก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
ส่งผลกระทบสู่ทุกภาคส่วนของสังคมไทย วงการวิชาชีพและวิชาการสถาปัตยกรรมเป็นภาคส่ วนหนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นอย่างสูง การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ปัญหาโลกร้อน และสภาพ
ภูมิอากาศแปรปรวน อันก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ท าให้สถาปนิกต้องเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์
งานสถาปัตยกรรมที่นอกจากจะตอบสนองประโยชน์ใช้สอย ความงาม สภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแล้ว ยัง
ต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยมีพ้ืนฐานอยู่บนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย อาทิ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความร่วมมือระหว่างประเทศท าให้เกิดความ
ต้องการสถาปนิกที่มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ือตอบสนองกับการแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจยังสัมพันธ์กับการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านพลังงาน ความจ ากัดของ
ทรัพยากรพลังงานที่ไม่สามารถทดแทนได้ และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนท าให้สถาปนิกในปัจจุบัน
จ าเป็นต้องมีความช านาญในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีไม่ว่าทางด้านการสื่อสารที่เชื่อมโลกเข้าหากัน เทคโนโลยีวัสดุและการก่อสร้างสมัยใหม่ ได้ก่อให้เกิด
พัฒนาการแนวคิดทางสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้ต้องเกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมที่สามารถตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและระดับประเทศได้ 
โดยสร้างองค์ความรู้ทั้งในด้านการวิเคราะห์แนวความคิด ทฤษฎีและการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จึงเป็นหลักสูตรที่ถูกจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสอดคล้องกับกระบวนการโลกาภิวัตน์ของโลก โดยมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนาคนให้เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
อย่างเป็นระบบ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเพ่ือไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ตามความต้องการของประเทศ  
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1.3  วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 1) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่ง
เอ้ืออ านวยต่อการเพิ่มคุณภาพของการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย  

 2) เพ่ือเพ่ิมพูนผลการค้นคว้าวิจัยขั้นสูงทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์
และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพสถาปัตยกรรม และตอบสนองและน าไปสู่การพัฒนาสังคมและเป็นมิตรกับ
สภาพแวดล้อม 

 3) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพที่ส่งเสริมพัฒนาและสร้างสรรค์
สังคมไทย และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในการสอนสาขาสถาปัตยกรรม โดยมีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีใน
สาขาวิชา สามารถอภิปราย วิพากษ์วิจารณ์ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ต้องการน าเสนอได้ 

 
 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 

ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

Cognitive Domain (Knowledge) 
 (Bloom’s Taxonomy (Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 

PLO1 สามารถอธิบายทฤษฎีด้านแนวคิดในการ
ออกแบบ หรือการอนุรักษ์พลังงานและ
สภาพแวดล้อมในอาคารได้ 

 ✓       

PLO2 สามารถวิพ ากษ์ วิ จารณ์ ทฤษฎี ด้ าน
แนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 

 ✓       

PLO3 สามารถจัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบทฤษฎี
ด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการ
อนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมใน
อาคารได้ 

   ✓     

PLO4 สามารถเลือกน าทฤษฎีด้านแนวคิดใน
การออกแบบ หรือการอนุรักษ์พลังงาน
และสภาพแวดล้อมในอาคารไปปรับใช้ใน
งานวิจัยได้ 

   ✓     

PLO5 สามารถเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยรวมถึง
กระบวนการทางสถิติที่เหมาะสม มาใช้

   ✓     
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ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

Cognitive Domain (Knowledge) 
 (Bloom’s Taxonomy (Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 

ประกอบการวิจัยเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการได้ 

PLO6 สามารถประมวลผลจากองค์ความรู้ที่เกิด
จากการศึกษาและงานวิจัย เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ หรือองค์ความรู้เพิ่มเติม ด้าน
แนวคิดในการออกแบบ หรือ การอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคาร 

     ✓   

PLO7 สามารถออกแบบกระบวนการทาง
ทฤษฎีส าหรับการน าไปใช้ในการปฏิบัติ
วิชาชีพได ้

     ✓   

PLO8 สามารถสร้างสื่อเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่ได้จากการวิจัย และผลงานทางวิชาการ
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้เป็นอย่างดีในภาษาไทย
หรือภ าษ า อั งกฤษ  ผ่ าน เท ค โน โลยี
สารสนเทศ  

     ✓   

PLO9 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย โดย
ค านึงถึงความถูกต้องและจริยธรรมใน
กระบวนการท างาน 

       ✓ 

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ✓ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ 

 หรือช่อง “Psychomotor Domain” และ “Affective Domain” ตามความหมาะสม 
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 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ✓ ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 
  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1.  เพื่ อ ผ ลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
สถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้านซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการเพิ่มคุณภาพของการ
สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย  

✓ ✓ ✓       

2. เพื่อเพิ่มพูนผลการค้นคว้าวิจัยขั้นสูงทางด้าน
สถาปัตยกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์และ
ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ วิ ช า ชี พ
สถาปัตยกรรม และตอบสนองและน าไปสู่การ
พัฒนาสังคมและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม 

   ✓ ✓ ✓ ✓   

3. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
ปฏิบัติวิชาชีพที่ส่งเสริมพัฒนาและสร้างสรรค์
สังคมไทย และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในการ
สอนสาขาสถาปัตยกรรม โดยมีความรู้ความ
เข้าใจด้านทฤษฎีในสาขาวิชา สามารถอภิปราย 
วิพากษ์วิจารณ์ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ต้องการน าเสนอได้ 

       ✓ ✓ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานที่ อว. ก าหนด 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

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

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามความเปลี่ ยนแปลงของ
วงการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม 
ทั้งด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรม 

รายงานผลการประเมินความพึง
พ อ ใ จ ใน ก า ร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง
ผู้ประกอบการ 

ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมการ
ค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
การค้นคว้าวิจัยและการฝึกงานของ
นักศึกษา 
2 . พั ฒ น าระบ บ ส ารสน เท ศ ที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่ เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 
4. สร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ของนักศึกษานอกสถานที่ 

1. มีกจิกรรมอบรมเพ่ิมพูนทักษะแก่
คณาจารย์  
2. มีผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ 
3. มีความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. รายงานผลประเมินรายวิชาที่ใช้
การประเมินผลที่ เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียน 
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 อาจมีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

  ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาต้น  เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
 ภาคการศึกษาปลาย  เดือนธันวาคม – เมษายน 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนเมษายน – มิถุนายน  
 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 2.2.1 คุณสมบัติการรับนักศึกษาจ าแนกตามแผนการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
แบบ 1.1  

1) ส าเร็จการศึกษาปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สาย
แนวความคิดในการออกแบบหรือการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีผล
การศึกษาในระดับดมีาก (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50)  

2) ส าเร็จการศึกษาปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทางด้าน
สถาปัตยกรรม และมีการท าวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีผลการศึกษาในระดับดีมาก (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50) 

แบบ 2.1  
1) ส าเร็จการศึกษาปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

2) ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องและมีการท า

วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ   

แบบ 2.2  
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มีผลการเรียนในระดับดีมาก 

(เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50) ทั้งนี้ใหอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
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2.2.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
ศิลปากรก าหนด 

2.2.3 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าเรียนขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งการอ่าน การสรุป ท าความเข้าใจ ผ่านการศึกษา

วรรณกรรม บทความ ต าราต่างๆ รวมถึงการน าเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ในรายวิชาต่างๆที่มีการสัมนา และการ
น าเสนองาน นอกจากนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอ่ืน ๆ  

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

แบบ 1.1 

หมายเหตุ จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาจะแปรผันตามแผนการศึกษาที่แตกต่างกัน 
 

แบบ 2.1 

หมายเหตุ จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาจะแปรผันตามแผนการศึกษาที่แตกต่างกัน 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566  ปี 2567 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566  ปี 2567 
ชั้นปีที่ 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 2 - 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 3 - - 1 1 1 
ชั้นปีที่ 4 - - - 1 1 

รวม 1 2 3 4 4 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 1 1 
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แบบ 2.2 

หมายเหตุ จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาจะแปรผันตามแผนการศึกษาที่แตกต่างกัน 

2.6 งบประมาณตามแผน   
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566  ปี 2567 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ 728,000 1,456,000 2,184,000 2,392,000 2,392,000 

ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย)      

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  - -   -  -  - 

         รวมรายรับ 728,000 1,456,000 2,184,000 2,392,000 2,392,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566  ปี 2567 

ก. งบด าเนินการ  
ค่าตอบแทนบุคลากร 650,000 650,000 972,000 972,000 972,000 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
ทุนการศึกษา 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 
รวม (ก) 870,000 870,000 1,192,000 1,192,000 1,192,000 
ข. งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รวม (ข) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รวม (ก) + (ข) 970,000 970,000 1,292,000 1,292,000 1,292,000 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566  ปี 2567 
ชั้นปีที่ 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 2 - 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 3 - - 1 1 1 
ชั้นปีที่ 4 - - - 1 1 

รวม 1 2 3 4 4 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 1 1 
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จ านวนนักศึกษา 7 14 21 23 23 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 138,571 69,285 61,523 56,174 56,174 

2.7 ระบบการศึกษา 
[✓]  แบบชั้นเรียน  
[    ]  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
[    ]  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
[    ]  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
[    ]  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
[    ]  อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  

(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 1.1 มีค่าเทียบเท่า  48   หน่วยกิต  
แบบ 2.1 จ านวนไมน่้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 จ านวนไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งเป็น 3 แผนการศึกษา ดังนี้ 
3.1.2.1 แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  48 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 6  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  48  หน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48  หน่วยกิต 

3.1.2.2 แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต  
วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า      60  หน่วยกิต 

3.1.2.3 แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 6  หน่วยกิต 
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หมวดวิชาบังคับ 6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต  
วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48  หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 รหัสวิชา 

ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลัก  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลัก ได้แก่ 
  1. เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้ 

 261 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  2. เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสรายวิชา ดังนี้ 
    เลขตัวแรก หมายถึง ระดับการศึกษา 
   4  =  ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
   7   = ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

     เลขตัวที่สองและสาม   หมายถึง กลุ่มของรายวิชาและล าดับที่ของรายวิชา 
   00-09        = หมวดวิชาพ้ืนฐาน 
   10-19         = หมวดวิชาบังคับ 
   20-22       = วิทยานิพนธ์ 

   30 ขึ้นไป      = หมวดวิชาเลือก 
 

3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) 
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมี
วิธีคิด  ดังนี้ 

        จ านวนหน่วยกิต = บ+ป+น 
          3 
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข  4 ตัว คือ 
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บเป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 

เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บ บอกโดย 

เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 

เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 

เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 

3.1.3.3 รายวิชา 
3.1.3.3.1 วิชาเอกทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบ 

 (1) แบบ 1.1    
  ก. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม    3*(2-2-5) 
  (Architectural History and Theory)  
   261 711 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม   3*(2-2-5)  
  (Architectural Theory)  
 
  ข. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
 261 720 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
  (Thesis) 

  
(2) แบบ 2.1   

  ก. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม    3*(2-2-5) 
  (Architectural History and Theory)  
   261 711 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม   3*(2-2-5)  
  (Architectural Theory)  
   
 
หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 



16 มคอ.2 

 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

  ข. หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 712 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
  (Seminar in Architectural Theory) 
 261 713 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Seminar in Architectural Theory and Environment) 
   
  ค. หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
  (Integrated Technology for Buildings) 
 261 431 สัมมนาสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Seminar in Architecture) 
 261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ์ 3(3-0-6) 
  (Critical Theory and Design Criticism) 
 261 433 ความหมายและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Meaning and Perception in Architecture)  
 261 434 ศิลปะการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
  (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 
 261 435 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 
 261 436  สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล 3(3-0-6) 
  (Architecture and Global Cultural Landscape) 
 261 437 สถาปัตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Green Architecture) 
 261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น 3(2-2-5) 
  (Introduction to Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง 3(2-2-5) 
  (Advanced Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
  (Low Environmental Impact Building Materials) 
 261 441 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 3(2-2-5) 
  (Natural Ventilation in Architectural Design) 
 
หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 



17 มคอ.2 

 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

 261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
  (Lighting in Architecture) 
   
 หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรอ่ืน ๆ ของ
คณะและมหาวิทยาลัยศิลปากรตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
   
  ง. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
 261 721 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
 
 (3) แบบ 2.2   
  ก. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
  261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม    3*(2-2-5) 
  (Architectural History and Theory)  
   261 711 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม   3*(2-2-5)  
  (Architectural Theory)  
   
  ข. หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 712 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
  (Seminar in Architectural Theory) 
 261 713 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Seminar in Architectural Theory and Environment) 
 
  ค. หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
  (Integrated Technology for Buildings) 
 261 431  สัมมนาสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Seminar in Architecture) 
 261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ์ 3(3-0-6) 
  (Critical Theory and Design Criticism) 
 261 433 ความหมายและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Meaning and Perception in Architecture)   
 
หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 



18 มคอ.2 

 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

 261 434  ศิลปะการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
  (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 
 261 435  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Advanced Architectural Analysis and Synthesis)  
 261 436  สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล 3(3-0-6) 
  (Architecture and Global Cultural Landscape) 
 261 437 สถาปัตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Green Architecture) 
 261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น 3(2-2-5) 
  (Introduction to Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง 3(2-2-5) 
  (Advanced Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
  (Low Environmental Impact Building Materials) 
 261 441 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 3(2-2-5) 
  (Natural Ventilation in Architectural Design) 
 261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
  (Lighting in Architecture) 
    
 หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรอ่ืน ๆ ของ
คณะและมหาวิทยาลัยศิลปากรตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
  ง. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
 261 722 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
 
3.1.3.3.2 วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 
 (1) แบบ 1.1  
  ก. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 714  สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 1  3*(2-2-5) 
  (Seminar in Energy and Environmental Conservation I) 
 
 
หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 



19 มคอ.2 

 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

 261 715  สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 2 3*(2-2-5)   
  (Seminar in Energy and Environmental Conservation II) 
 
  ข. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
 261 720 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
 
 (2) แบบ 2.1  
    ก. หมวดวิชาบังคับ  (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 714  สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  1  3*(2-2-5)   
  (Seminar in Energy and Environmental Conservation  I) 
 261 715  สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  2 3*(2-2-5)   
  (Seminar in Energy and Environmental Conservation  II) 
 
  ข. หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 716  การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Advanced Research in Architecture and  Environment)  
 261 717  สถิติเพ่ือการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)   
  (Statistics for Architectural Research) 
   
  ค. หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
  (Integrated Technology for Buildings) 
 261 431  สัมมนาสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
  (Seminar in Architecture) 
 261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ์ 3(3-0-6) 
  (Critical Theory and Design Criticism) 
 261 433 ความหมายและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Meaning and Perception in Architecture)  
 261 434  ศิลปะการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
  (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 
 
 
หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 



20 มคอ.2 

 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

 261 435  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 
 261 436  สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล 3(3-0-6) 
  (Architecture and Global Cultural Landscape) 
 261 437 สถาปัตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
  (Green Architecture) 
 261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น 3(2-2-5) 
  (Introduction to Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง 3(2-2-5) 
  (Advanced Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
  (Low Environmental Impact Building Materials) 
 261 441 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 3(2-2-5) 
  (Natural Ventilation in Architectural Design) 
 261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
  (Lighting in Architecture) 
 
 หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรอ่ืน ๆ ของ
คณะและมหาวิทยาลัยศิลปากรตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
  ง. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
 261 721 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
 
 (3) แบบ 2.2  
  ก. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 714  สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  1  3*(2-2-5) 
  (Seminar in Energy and Environmental Conservation I) 
 261 715  สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  2 3*(2-2-5)   
  (Seminar in Energy and Environmental Conservation II) 
 
 
 
หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 



21 มคอ.2 

 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

  ข. หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 6 หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 716  การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Advanced Research in Architecture and  Environment)  
 261 717  สถิติเพ่ือการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)   
  (Statistics for Architectural Research) 
 
  ค. หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
  (Integrated Technology for Buildings) 
 261 431 สัมมนาสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Seminar in Architecture) 
 261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ์ 3(3-0-6) 
  (Critical Theory and Design Criticism) 
 261 433 ความหมายและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Meaning and Perception in Architecture)  
 261 434  ศิลปะการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
  (Tectonic Theory, Architectural Details and Materials) 
 261 435  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
  (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 
 261 436  สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล 3(3-0-6) 
  (Architecture and Global Cultural Landscape) 
 261 437 สถาปัตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Green Architecture) 
 261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น 3(2-2-5) 
  (Introduction to Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง 3(2-2-5) 
  (Advanced Building Environment Modeling and Analysis) 
 261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
  (Low Environmental Impact Building Materials) 
 261 441 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 3(2-2-5) 
  (Natural Ventilation in Architectural Design) 
 
หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 



22 มคอ.2 

 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

 261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
  (Lighting in Architecture) 
 
 หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรอ่ืน ๆ ของ
คณะและมหาวิทยาลัยศิลปากรตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
  ง. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
 261 722 วิทยานิพนธ์    มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
    (Thesis) 
 
3.1.4 แผนการศึกษา 

3.1.4.1 วิชาเอกทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบ 
(1) แบบ 1.1  

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม  3*(2-2-5) 
261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 711 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม  3*(2-2-5) 
261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 
 
 
 
 
 



23 มคอ.2 

 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 (บ-ป-น) 
261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   6 
 รวมจ านวน 6 

 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 (บ-ป-น) 
261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   6 

 รวมจ านวน 6 

 
3.1.4.1 วิชาเอกทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบ (ต่อ) 
(2) แบบ 2.1  

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม 3*(2-2-5) 
261 712 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 

 วิชาเลือก  3 
 รวมจ านวน 6 

 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 711 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม   3*(2-2-5) 
261 713 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม  3(2-2-5) 

 วิชาเลือก  3 
 รวมจ านวน 6 

 
 
 
หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 



24 มคอ.2 

 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   12 

 รวมจ านวน 12 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 (บ-ป-น) 
261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 รวมจ านวน 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 



25 มคอ.2 

 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

3.1.4.1 วิชาเอกทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบ (ต่อ) 
(3) แบบ 2.2  

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม 3*(2-2-5) 
261 712 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 

 วิชาเลือก  6 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 711 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม   3*(2-2-5) 
261 713 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม  3(2-2-5) 

 วิชาเลือก  6 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 วิชาเลือก  3 
 รวมจ านวน 12 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 วิชาเลือก  3 
 รวมจ านวน 12 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 



26 มคอ.2 

 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 (บ-ป-น) 
261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   6 
 รวมจ านวน 6 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   6 
 รวมจ านวน 6 

 
 

3.1.4.2 วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  
(1) แบบ 1.1  

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 1 3*(2-2-5) 
261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 



27 มคอ.2 

 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 715 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 2 3*(2-2-5) 
261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 (บ-ป-น) 
261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   6 
 รวมจ านวน 6 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 720 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   6 
 รวมจ านวน 6 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 



28 มคอ.2 

 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

3.1.4.2 วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม (ต่อ) 
(2) แบบ 2.1  

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 1 3*(2-2-5) 
261 716 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 

 วิชาเลือก  3 
 รวมจ านวน 6 

 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 715 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  2  3*(2-2-5) 
261 717 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

 วิชาเลือก  3 
 รวมจ านวน 6 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   12 
 รวมจ านวน 12 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 รวมจ านวน 9 

 
 

 

หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 



29 มคอ.2 

 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 (บ-ป-น) 
261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 721 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 รวมจ านวน 9 

 
 
 

3.1.4.2 วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม (ต่อ) 
(3) แบบ 2.2  

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 1 3*(2-2-5) 
261 716 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 

 วิชาเลือก  6 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 715 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  2  3*(2-2-5) 
261 717 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

 วิชาเลือก  6 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 วิชาเลือก  3 
 รวมจ านวน 12 

 
หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 



30 มคอ.2 

 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 วิชาเลือก  3 
 รวมจ านวน 12 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 
 รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   9 

 รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   6 
 รวมจ านวน 6 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 (บ-ป-น) 

261 722 วิทยานิพนธ์       (มีค่าเทียบเท่า)   6 
 รวมจ านวน 6 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   * รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

 261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร   3(3-0-6) 
   (Integrated Technology for Buildings) 

งานระบบอาคารที่มีความสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรม รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง การใช้อุปกรณ์ในการควบคุมสภาวะแวดล้อมเพ่ือสร้างความสบายอย่างประหยัด โดย
ถูกต้องตามหลักสุขศาสตร์และนิเวศวิทยา การเลือกอุปกรณ์อาคาร ขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและกลมกลืนกับอาคาร และการก าหนดต าแหน่งที่ตั้ง 

มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
261 431 สัมมนาสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 

   (Seminar in Architecture) 
 สัมมนาเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น กระบวนการคิด การ

ออกแบบ หลักการและแนวคิดต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม 
 
 261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ์  3(3-0-6) 
   (Critical Theory and Design Criticism) 

 ทฤษฎี หลักการ และกระแสทางความคิด ที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการคิดและการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม  การเปลี่ยนแปลงของระบบความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมวัฒนธรรม 
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบ ตลอดจนรูปแบบของงาน
สถาปัตยกรรมที่ปรากฏขึ้นในยุคสมัยต่าง ๆ 
 

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

ความรู้ความเข้าใจด้านปรัชญาและทฤษฎี ที่เกี่ยวเนื่องกับความหมายทางสถาปัตยกรรม
และสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของมนุษย์และการอยู่อาศัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์ทาง
พฤติกรรมและการรับรู้ของมนุษย์ตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับสังคม และวัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์กับ
การออกแบบสถาปัตยกรรม 

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

 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติที่ เกี่ยวเนื่องกับศิลปะการก่อสร้าง การท า
รายละเอียดและวัสดุทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือความสมบูรณ์ในการพัฒนาแบบและ
ใช้เป็นสื่อในการแสดงออกซ่ึงแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมนั้น ๆ 
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 261 435 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม   3(3-0-6) 
   (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 

 ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการตั้งค าถามและกระบวนการด าเนินการวิจัยใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรม 

 
261 436 สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล   3(3-0-6) 

   (Architecture and Global Cultural Landscape) 
 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ของ
หลายหลากชนชาติ การอุบัติขึ้นของแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ในนานา
อารยธรรม  กระบวนการคิด การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
ต่าง ๆ จากท่ัวโลก 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 

261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 
 (Green Architecture) 

 แนวคิดของงานสถาปัตยกรรมที่เน้นเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน การค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ความสบายและสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร 
  มีการศึกษานอกสถานที ่
 

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

พ้ืนฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อการออกแบบอาคาร  

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

(Advanced Building Environment Modeling and Analysis) 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือจ าลองสภาพแวดล้อมและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ของอาคารข้ันสูง เพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยหรือประกอบการประเมินอาคารเขียว 
 
261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร                   3(2-2-5) 

(Low Environmental Impact Building Materials) 
เทคนิคในการประเมินผลกระทบของวัสดุที่มีต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการประเมิน วัฏจักรชีวิต

ของวัสดุ และวิธีการประเมินแบบอ่ืน ๆ  หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้วัสดุและการติดตั้งเพ่ือลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร 
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261 441 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร    3(2-2-5) 
(Natural Ventilation in Architectural Design) 

ทฤษฎีและหลักการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร เพ่ือให้เกิด
สภาวะสบายและประหยัดพลังงานส าหรับภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น การใช้เครื่องมือเพ่ือวิเคราะห์
และจ าลองประสิทธิภาพการระบายอากาศในอาคาร 

 
261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม       3(2-2-5) 

(Lighting in Architecture) 
ทฤษฎีและวิธีการส าหรับการส่องสว่างทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ การน าแสงสว่าง

ไปใช้เพื่อส่งเสริมงานสถาปัตยกรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความสบาย ความงาม พลังงาน 
และสภาพแวดล้อมมีการศึกษานอกสถานที่ 

 
 261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม    3(2-2-5) 
       (Architectural History and Theory) 
      เงื่อนไข : ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

  ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมตะวันตกตั้งแต่ยุค
กรีกมาจนถึงยุคนีโอคลาสสิค โดยเน้นการสร้างความเข้าใจจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย และความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์และทฤษฎี
สถาปัตยกรรม 

 
 261 711 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม    3(2-2-5)  
   (Architectural Theory) 
    วิชาบังคับก่อน : 261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม  
   เงื่อนไข : ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

  ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม ในประวัติศาสตร์ตะวันตกตั้งแต่
ยุคนีโอคลาสสิคมาจนถึงยุคปัจจุบัน โดยเน้นการสร้างความเข้าใจจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างทฤษฎีและงานออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย  
 

   261 712 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม    3(2-2-5) 
   (Seminar in Architectural Theory)  

  การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอและอภิปรายใน
หัวข้อต่าง ๆ และการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม  
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261 713 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม    3(2-2-5) 
   (Seminar in Architectural Theory and Environment)  

  การค้นคว้าขั้นสูง การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ และ
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม  

  
261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  1   3(2-2-5) 

   (Seminar in Energy and Environmental Conservation  I)    
        เงื่อนไข : ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  

การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ และการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร  

 
 261 715 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 2   3(2-2-5) 
  (Seminar in Energy and Environmental Conservation  II)    
  วิชาบังคับก่อน : 261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  1  
   เงื่อนไข : ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

  การค้นคว้า การอภิปรายและการประเมินระเบียบวิธีวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานใน
อาคาร 
 

 261 716 การวิจัยข้ันสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อม  3(2-2-5) 
(Advanced Research in Architecture and  Environment)  
 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และสภาพแวดล้อม การจัดท าร่างโครงการวิจัย  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล และการสืบค้นข้อมูล การ
วิเคราะห์ผล การเรียบเรียงและเขียนบทความทางวิชาการ เทคนิคการน าเสนอและการอภิปราย
ผลงานวิจัย การจัดท ารายงานเพื่อการตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  
 

 261 717 สถิติเพื่อการวิจัยทางสถาปัตยกรรม   3(2-2-5) 
(Statistics for Architectural Research) 

การใช้สถิติเพ่ือการวิจัยทางสถาปัตยกรรม การก าหนดตัวแปรและการตั้งสมมติฐานการ
ออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณาส าหรับการวิจัย 
สถิติอนุมานส าหรับการวิจัย การเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัยทางสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรความหมายข้อมูล และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติเพ่ือการวิจัย  

 
 

 



35 มคอ.2 

 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

261 720 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า  48 หน่วยกิต 
   (Thesis) 

  การศึกษารายบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบ
ของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

 
 261 721 วิทยานิพนธ์                มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
   (Thesis) 

  การศึกษารายบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบ
ของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 

 261 722 วิทยานิพนธ์                มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
   (Thesis) 

 การศึกษารายบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม  โดยเสนอใน
รูปแบบของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์  และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดย
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง  ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
เฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.  

ต้นขา้ว ปาณินท์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 

Ph.D. (Architecture) University of Pennsylvania, 
USA (2003) 
M.S. (Architecture) University of Pennsylvania, 
USA (1997) 
M. Arch. (Architecture) University of Houston, 
USA (1996) 
สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533) 

16 16 

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

Ph.D. (Architecture) University of Sheffield, UK 
(2011) 
M. Phil. (Environmental Design in Architecture) 
University of Cambridge, UK (2000) 

16 16 
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สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2541) 

3 อาจารย์ ดร.อดิศร  
ศรีเสาวนันท์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2562) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)  
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 

0 6 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง  ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
เฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.  

ต้นข้าว ปาณินท์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 

Ph.D. (Architecture) University of Pennsylvania, 
USA (2003) 
M.S. (Architecture) University of Pennsylvania, 
USA (1997) 
M. Arch. (Architecture) University of Houston, 
USA (1996) 
สถ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2533) 

16 16 

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

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

16 16 

3  
 

อาจารย์ ดร.อดิศร  
ศรีเสาวนันท์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2562) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)  
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 

0 16 

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

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

16 16 
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ล าดับ ต าแหน่ง  ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
เฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
5 รองศาสตราจารย์ ดร. 

อภิรดี เกษมศุข 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

16 16 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
พิมลศิริ  ประจงสาร 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Architecture) University of Liverpool, UK  
(2014) 
M.Built.Env. (Sustainable development) 
University of New South Wales, Australia (2004) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2541) 

16 16 

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

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

16 16 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศราวุธ เปรมใจ  
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

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

16 16 

9 อาจารย์ ดร.เจนยุทธ  
ล่อใจ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2562) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)  
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 

0 6 

10 อาจารย์ ดร.จีรศักดิ์  
เกื้อสมบัติ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2562) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)  
สถ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต (2546) 

     0 6 

11 อาจารย์ ดร.พัฒนปกรณ์  
ลีลาพฤทธิ์  
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2562) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)  
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2545) 
 

0 6 
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ล าดับ ต าแหน่ง  ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ  สาขา  สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
เฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

นนท์ คุณค้ าชู 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Building Construction) Georgia Institute of 
Technology, USA (2007) 
M.Sc. (Construction Management) University of 
Washington, USA (2000) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

0 6 

 

3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 ไม่มี 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย  

  5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นปัญหา หรือค าถามทางสถาปัตยกรรม และ

สภาพแวดล้อมทางในมุมที่นักศึกษาสนใจ สามารถตั้งประเด็นปัญหา สมมติฐาน และวางแผนการวิจัย เพ่ือพิสูจน์

สมมติฐาน หรือค าถามในการวิจัย จนสามารถอธิบายแนวคิด และกระบวนการต่างๆ อย่างมีระบบและหลักการ 

ตั้งแต่เริ่มต้นการท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และ

น าเสนอผลงานวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์เรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพได้  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัย โดยมีความสามารถในการตั้งประเด็นปัญหาเพ่ือ

การวิจัย ตลอดจนสามารถคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ สามารถเขียนเรียบเรีย งผลของการค้นคว้าวิจัยเป็น
วิทยานิพนธ์ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถน าเสนองานค้นคว้าวิจัยในวิทยานิพนธ์ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ 

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

5.4 จ านวนหน่วยกิต    
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48  หน่วยกิต 
แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48  หน่วยกิต 
แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 48  หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 
 (1) นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) โดยน าเสนอผลงานวิจัย 1 

หัวข้อต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 (2) นักศึกษาต้องผ่านการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร

ก าหนด 
 (3) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญในประเด็นที่นักศึกษาจะท า

วิทยานิพนธ์ เป็นรายบุคคล  
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนักศึกษาก าหนดหัวข้อและเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผล

วิทยานิพนธ์ 
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์จากรายงานของ

นักศึกษาที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา 
(3) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้ประเมินผล 
(4) นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 เรื่องการท าวิทยานิพนธ์ (หมวด 6) และการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา (หมวด 4)   
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
ภาควิชาสถาปัตยกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีความร ูความเขาใจในทฤษฎีและ

แนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต และการ
วิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม อีกทั้งมีทักษะด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านสถาปตยกรรมและ
สภาพแวดล้อม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตีความข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์ภาคสนามมาสู่การจัดการ
องค์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่กระบวนการสรางสรรค การสืบสาน และการ
พัฒนาความรู้ทีจ่ะยังประโยชน์แก่สังคมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

                        คุณลักษณะพิเศษ                 กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านบุคลิกภาพ มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ เพ่ือเสริม

ทักษะ การปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสม เทคนิค
การน าเสนอ การตั้งค าถามเชิงสร้างสรรค์  แสดง
ความคิดเห็นต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและคณาจารย์ และ
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ในระหว่างการเรียน การ
น าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ การประชุมสัมมนา
รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในหมู่นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รับทราบข้อมูลความรู้ที่
ทันสมัย เพ่ือน าไปปรับปรุงบุคลิกภาพนักศึกษา 

2. ด้านจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ความรู้ และความตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม 
เพ่ือเสริมทักษะด้านการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
ทั้งในประเด็นด้านการเรียนรู้ การท างาน และการอยู่
ร่วมกัน รวมไปถึงฝึกให้เข้าใจ และยอมรับในความ
แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมการปฏิบัติการ
ภาคสนามในชุมชนท้องถิ่น 

3. ด้านภาวะผู้น า  ความรับผิดชอบ และมีวินัยใน
ตนเอง 

นักศึกษามีกิจกรรมการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการ
ก าหนดความรับผิดชอบและวินัยในตนเอง การเป็น
ผู้ น าก ารวิ จั ย  มี ปฏิ สั ม พั น ธ์ ระห ว่ างนั กศึ กษ า 
คณ าจารย์  และองค์กรที่ เกี่ ยวข้องกับการวิจั ย
นักศึกษา  มีกติกาที่สร้างวินัยในตนเอง อาทิเช่นการ
เข้าชั้นเรียนตรงเวลา เข้าเรียนสม่ าเสมอ  การมีส่วน
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน รวมทั้งฝึกการท างานร่วมกัน 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
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                        คุณลักษณะพิเศษ                 กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
การประชุมกลุ่ม เพื่อแสวงหาข้อยุติของที่ประชุม รวม
ไปถึงการเน้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็นในมุมที่
แตกต่างกันไปตามบริบทที่แวดล้อม 

 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO1 สามารถอธิบายทฤษฎีด้ าน
แนวคิดในการออกแบบ หรือการ
อนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมใน
อาคารได้ 

1. การบรรยายโดยคณาจารย์และ
อาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. การสัมมนาและการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

3. การฝึกท ารายงานการค้นคว้า 

1. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน การสนทนา และ
อภิปรายกลุ่ม 

2. ประเมินผลจากรายงาน 
3. ประเมินผลจากการน าเสนองาน 

PLO2 สามารถวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎี
ด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการ
อนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมใน
อาคารได้ 

1. การบรรยายโดยคณาจารย์และ
อาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. การสัมมนาและการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

3. การฝึกท ารายงานการค้นคว้า 
4. การท ากรณีศึกษา 
5. การเรียนรู้จากการวิเคราะห์และ

แก้ปัญหา 

1. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน การสนทนา และ
อภิปรายกลุ่ม 

2. ประเมินผลจากรายงาน 
3. ประเมินผลจากการน าเสนองาน 

PLO3 ส า ม า ร ถ จั ด ห ม ว ด ห มู่ 
เปรียบเทียบทฤษฎีด้านแนวคิดในการ
ออกแบบ หรือการอนุรักษ์พลังงาน
และสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 

1. การสัมมนาและการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

2. การฝึกท ารายงานการค้นคว้า 
3. การท ากรณีศึกษา 
4. การเรียนรู้จากการวิเคราะห์และ

แก้ปัญหา 
5. การฝึกปฏิบัติ 

1. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน การสนทนา และ
อภิปรายกลุ่ม 

2. ประเมินผลจากรายงาน 
3. ประเมินผลจากการน าเสนองาน 
4. ประเมินผลจากผลการฝึกปฏิบัติ 

 

PLO4 สามารถเลือกน าทฤษฎีด้าน
แนวคิดในการออกแบบ หรือการ
อนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมใน
อาคารไปปรับใช้ในงานวิจัยได้ 

1. การสัมมนาและการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

2. การฝึกท ารายงานการค้นคว้า 
3. การท ากรณีศึกษา 

1. ประเมินผลจากรายงาน 
2. ประเมินผลจากการน าเสนองาน 
3. ประเมินผลจากผลการฝึกปฏิบัติ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

4. การเรียนรู้จากการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา 

PLO5 สามารถเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัย
ร ว ม ถึ งก ระบ วน ก ารท า งส ถิ ติ ที่
เหมาะสม มาใช้ประกอบการวิจัย
เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการได้ 

1. การบรรยายโดยคณาจารย์และ
อาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. การสัมมนาและการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

3. การฝึกปฏิบัติ 

1. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน การสนทนา และ
อภิปรายกลุ่ม 

2. ประเมินผลจากรายงาน 
3. ประเมินผลจากการน าเสนองาน 
ประเมินผลจากผลการฝึกปฏิบัติ 

PLO6 สามารถประมวลผลจากองค์
ค วาม รู้ ที่ เกิ ด จ ากการศึ กษ าและ
งานวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ใหม่ 
หรือองค์ความรู้เพ่ิมเติม ด้านแนวคิด
ในการออกแบบ หรือ การอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคาร 

1. การสัมมนาและการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

2. การเรียนรู้จากการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา 

3. การท างานภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน การสนทนา และ
อภิปรายกลุ่ม 

2. ประเมินผลจากรายงาน 
3. ประเมินผลจากการน าเสนองาน 
4. ประเมินผลจากวิทยานิพนธ์ 

PLO7 สามารถออกแบบกระบวนการ
ทางทฤษฎีส าหรับการน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติวิชาชีพได้ 

1. การฝึกท ารายงานการค้นคว้า 
2. การท ากรณีศึกษา 
3. การเรียนรู้จากการวิเคราะห์และ

แก้ปัญหา 
4. การฝึกปฏิบัติ 

1. ประเมินผลจากรายงาน 
2. ประเมินผลจากการน าเสนองาน 
3. ประเมินผลจากผลการฝึกปฏิบัติ 
4. ประเมินผลจากวิทยานิพนธ์ 
 

PLO8 สามารถสร้างสื่อเพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ ได้จากการวิจัย และ
ผลงานทางวิชาการให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้
เป็ น อ ย่ า ง ดี ใน ภ า ษ า ไท ย ห รื อ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ผ่ า น เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ  

1. การสัมมนาและอภิปรายในชั้น
เรียน 

2. การท างานภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

3. การจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาได้ 
ฝึกฝนทักษะการสื่อสารและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เหมาะสม
กับผู้ฟัง 

1. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน การสนทนา และ
อภิปรายกลุ่ม 

2. ประเมินผลจากรายงาน 
3. ประเมินผลจากการน าเสนองาน 
4. ประเมินผลจากวิทยานิพนธ์ 

PLO9ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
นักวิจัย โดยค านึงถึงความถูกต้องและ

1. การบรรยายโดยคณาจารย์และ
อาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน การสนทนา และ



43 มคอ.2 

 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

จริยธรรมในกระบวนการท างาน 2. การบรรยายโดยคณาจารย์และ
อาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. การสัมมนาและการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

4. การท างานภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

อภิปรายกลุ่ม 
2. ประเมินผลจากรายงาน 
3. ประเมินผลจากการน าเสนองาน 
4. ประเมินผลจากวิทยานิพนธ์ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  

                           ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)                   
 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO1 สามารถอธิบายทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 

 ✓ ✓   

PLO2 สามารถวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการ
อนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 

 ✓ ✓   

PLO3 สามารถจัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ 
หรือการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 

 ✓ ✓   

PLO4 สามารถเลือกน าทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารไปปรับใช้ในงานวิจัยได้ 

 ✓ ✓   

PLO5 สามารถเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยรวมถึงกระบวนการทางสถิติที่
เหมาะสม มาใช้ประกอบการวิจัยเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการได้ 

 ✓ ✓  ✓ 

PLO6 สามารถประมวลผลจากองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาและงานวิจัย 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือองค์ความรู้เพ่ิม เติม ด้านแนวคิดในการ
ออกแบบ หรือ การอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคาร 

 ✓ ✓   
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                           ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)                   
 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO7 สามารถออกแบบกระบวนการทางทฤษฎีส าหรับการน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติวิชาชีพได้ 

 ✓ ✓   

PLO8 สามารถสร้างสื่อเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ ได้จากการวิจัย และ
ผลงานทางวิชาการ ให้ ผู้ อ่ื น เข้ าใจ ได้ เป็ นอย่ างดี ในภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   ✓ ✓ 

PLO9ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยค านึงถึงความถูกต้องและ
จริยธรรมในกระบวนการท างาน 

✓     

หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์  ✓ ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

PLOs : Program Learning Outcomes 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 

Program-Level Learning Outcomes 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

261 415  เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร          

261 431  สัมมนาสถาปัตยกรรม          

261 432  การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ์          

261 433  ความหมายและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม          

261 434  ศิลปะการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุใน
งานสถาปัตยกรรม          

261 435  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทาง
สถาปัตยกรรม          

261 436  สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล          

261 437  สถาปัตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม          

261 438  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น 

         

261 439  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง 

         

261 440  การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของอาคาร           

261 441  การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการ
ออกแบบอาคาร          

261 442  แสงในงานสถาปัตยกรรม          
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 

Program-Level Learning Outcomes 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

261 710  ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม           

261 711  ทฤษฎีสถาปัตยกรรม           

261 712  สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม          

261 713  สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรมและ
สภาพแวดล้อม          

261 714  สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและ
สภาพแวดล้อม 1          

261 715  สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและ
สภาพแวดล้อม 2          

261 716  การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  
และสภาพแวดล้อม  

         

261 717  สถิติเพ่ือการวิจัยทางสถาปัตยกรรม          

261 720  วิทยานิพนธ์            

261 721  วิทยานิพนธ์          

261 722  วิทยานิพนธ์          

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนด 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ตารางแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes  

จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 
วิชาเอกทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบ 

(1)  แบบ 1.1  

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 
Program-Level Learning Outcomes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO  
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 710  ประวัติศาสตร์และทฤษฎี
สถาปัตยกรรม  

3 (ไม่นับหน่วยกิต) U U An       

261 720  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ภาคการศึกษาที่ 2 

261 711  ทฤษฎีสถาปัตยกรรม  3 (ไม่นับหน่วยกิต) U U An       

261 720 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 720 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ภาคการศึกษาที่ 2 

261 720 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 720 วิทยานิพนธ์ 
 

มีค่าเทียบเท่า 6 U U An An An C C C At 

ภาคการศึกษาที่ 2 

261 720 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 6 U U An An An C C C At 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

วิชาเอกทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบ (ต่อ) 
(2) แบบ 2.1  

ชัน้ปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 
Program-Level Learning Outcomes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO  
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 710  ประวัติศาสตร์และทฤษฎี
สถาปัตยกรรม  

3 (ไม่นับหน่วยกิต) 
 

U U An       

261 712  สัมมนาทฤษฎี
สถาปัตยกรรม 

3 U  An An An   C  

ภาคการศึกษาที่ 2 

261 711  ทฤษฎีสถาปัตยกรรม  3 (ไม่นับหน่วยกิต) U U An       

261 713  สัมมนาทฤษฎี
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม 

3 U  An An An   C  

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 721  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 U U An An An C C C At 

ภาคการศึกษาที่ 2 

261 721  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 721  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ภาคการศึกษาที่ 2 

261 721  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 



50 มคอ.2 
 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ชัน้ปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 
Program-Level Learning Outcomes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO  
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

261 721  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

วิชาเอกทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบ (ต่อ) 
 (3) แบบ 2.2 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 
Program-Level Learning Outcomes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO  
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 710  ประวัติศาสตร์และทฤษฎี
สถาปัตยกรรม  

3 (ไม่นับหน่วยกิต) U U An       

261 712  สัมมนาทฤษฎี
สถาปัตยกรรม 

3 U  An An An   C  

ภาคการศึกษาที่ 2 

261 711  ทฤษฎีสถาปัตยกรรม  3 (ไม่นับหน่วยกิต) U U An       

261 713  สัมมนาทฤษฎี
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม 

3 U  An An An   C  

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 722  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทยีบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ภาคการศึกษาที่ 2 

261 722  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 722  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 
Program-Level Learning Outcomes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO  
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

ภาคการศึกษาที่ 2 

261 722  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 722  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 6 U U An An An C C C At 

ภาคการศึกษาที่ 2 

261 722  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 6 U U An An An C C C At 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 
(1) แบบ 1.1  

ชัน้ปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 
Program-Level Learning Outcomes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO  
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงาน
และสภาพแวดล้อม 1 

3 (ไม่นับหน่วยกิต) U U An       

261 720 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ภาคการศึกษาที่ 2 

261 715 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงาน
และสภาพแวดล้อม 2 

3 (ไม่นับหน่วยกิต) U U An  An     

261 720 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ชัน้ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 720 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ภาคการศึกษาที่ 2 

261 720 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 720 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 6 U U An An An C C C At 

ภาคการศึกษาที่ 2 

261 720 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 6 U U An An An C C C At 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม (ต่อ) 
 (2) แบบ 2.1  

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 
Program-Level Learning Outcomes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO  
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงาน
และสภาพแวดล้อม 1 

3 (ไม่นับหน่วยกิต) U U An       

261 716 การวิจัยขั้นสูงทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์และ
สภาพแวดล้อม 

3    An An   C At 

ภาคการศึกษาที่ 2 

261 715 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงาน
และสภาพแวดล้อม 2 

3 (ไม่นับหน่วยกิต) U U An  An     

261 717 สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
สถาปัตยกรรม 

3    An An   C At 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 721 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 U U An An An C C C At 

ภาคการศึกษาที่ 2 

261 721 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 721 วิทยานิพนธ์ 
 

มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ภาคการศึกษาที่ 2 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 
Program-Level Learning Outcomes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO  
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

261 721 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ชั้นปีที่ 4           

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 721 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

 

วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม (ต่อ) 
 (3) แบบ 2.2 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 
Program-Level Learning Outcomes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO  
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงาน
และสภาพแวดล้อม 1 

3 (ไม่นับหน่วยกิต) U U An       

261 716 การวิจัยขั้นสูงทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์และสภาพแวดล้อม 

3    An An   C At 

ภาคการศึกษาที่ 2 

261 715 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงาน
และสภาพแวดล้อม 2 

3 (ไม่นับหน่วยกิต) U U An  An     

261 717 สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
สถาปัตยกรรม 
 

3    An An   C At 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 
Program-Level Learning Outcomes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO  
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

261 722 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ภาคการศึกษาที่ 2 

261 722 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 722 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ภาคการศึกษาที่ 2 

261 722 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 9 U U An An An C C C At 

ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 

261 722 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 U U An An An C C C At 

ภาคการศึกษาที่ 2 

261 722 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 U U An An An C C C At 
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
วิชาเอกทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบ 

(1)  แบบ 1.1  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรแต่ละชั้นปี หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs):   

PLO1 สามารถอธิบายทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์พลังงาน
และสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 
PLO2 สามารถวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 
PLO3 สามารถจัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือ
การอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 
PLO4 สามารถเลือกน าทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารไปปรับใช้ในงานวิจัยได้ 
PLO5 สามารถเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยรวมถึงกระบวนการทางสถิติที่เหมาะสม มา
ใช้ประกอบการวิจัยเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้ 
PLO6 สามารถประมวลผลจากองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาและงานวิจัย เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือองค์ความรู้เพิ่มเติม ด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือ 
การอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคาร 
PLO7 สามารถออกแบบกระบวนการทางทฤษฎีส าหรับการน าไปใช้ในการปฏิบัติ
วิชาชีพได้ 
PLO8 สามารถสร้างสื่อเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และผลงานทาง
วิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดีในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
PLO9ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยค านึงถึงความถูกต้องและจริยธรรม
ในกระบวนการท างาน 

ชั้นปีที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs): เพิ่มจากปีก่อน  
(ไม่มี) 

ชั้นปีที่ 3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs): เพิ่มจากปีก่อน  
(ไม่มี) 

 
 
 
 

(2) แบบ 2.1  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรแต่ละชั้นปี หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs):   

PLO1 สามารถอธิบายทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์พลังงาน
และสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 
PLO2 สามารถวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 
PLO3 สามารถจัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือ
การอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 
PLO4 สามารถเลือกน าทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารไปปรับใช้ในงานวิจัยได้ 
PLO5 สามารถเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยรวมถึงกระบวนการทางสถิติที่เหมาะสม มา
ใช้ประกอบการวิจัยเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้ 
PLO8 สามารถสร้างสื่อเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และผลงานทาง
วิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดีในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ชั้นปีที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs): เพิ่มจากปีก่อน  
PLO6 สามารถประมวลผลจากองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาและงานวิจัย เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือองค์ความรู้เพิ่มเติม ด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือ 
การอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคาร 
PLO7 สามารถออกแบบกระบวนการทางทฤษฎีส าหรับการน าไปใช้ในการปฏิบัติ
วิชาชีพได้ 
PLO9ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยค านึงถึงความถูกต้องและจริยธรรม
ในกระบวนการท างาน 

 

ชั้นปีที่ 3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs): เพิ่มจากปีก่อน  
(ไม่มี) 

ชั้นปีที่ 4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs): เพิ่มจากปีก่อน  
(ไม่มี) 
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(3) แบบ 2.2  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรแต่ละชั้นปี หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs):   

PLO1 สามารถอธิบายทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์พลังงาน
และสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 
PLO2 สามารถวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 
PLO3 สามารถจัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือ
การอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 
PLO4 สามารถเลือกน าทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารไปปรับใช้ในงานวิจัยได้ 
PLO5 สามารถเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยรวมถึงกระบวนการทางสถิติที่เหมาะสม มา
ใช้ประกอบการวิจัยเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้ 
PLO8 สามารถสร้างสื่อเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และผลงานทาง
วิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดีในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ชั้นปีที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs): เพิ่มจากปีก่อน  
PLO6 สามารถประมวลผลจากองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาและงานวิจัย เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือองค์ความรู้เพิ่มเติม ด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือ 
การอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคาร 
PLO7 สามารถออกแบบกระบวนการทางทฤษฎีส าหรับการน าไปใช้ในการปฏิบัติ
วิชาชีพได้ 
PLO9ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยค านึงถึงความถูกต้องและจริยธรรม
ในกระบวนการท างาน 

 

ชั้นปีที่ 3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs): เพิ่มจากปีก่อน  
(ไม่มี) 

ชั้นปีที่ 4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs): เพิ่มจากปีก่อน  
(ไม่มี) 
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วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 
(1)  แบบ 1.1  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรแต่ละชั้นปี หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs):   

PLO1 สามารถอธิบายทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์พลังงาน
และสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 
PLO2 สามารถวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 
PLO3 สามารถจัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือ
การอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 
PLO4 สามารถเลือกน าทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารไปปรับใช้ในงานวิจัยได้ 
PLO5 สามารถเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยรวมถึงกระบวนการทางสถิติที่เหมาะสม มา
ใช้ประกอบการวิจัยเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้ 
PLO6 สามารถประมวลผลจากองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาและงานวิจัย เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือองค์ความรู้เพิ่มเติม ด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือ 
การอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคาร 
PLO7 สามารถออกแบบกระบวนการทางทฤษฎีส าหรับการน าไปใช้ในการปฏิบัติ
วิชาชีพได้ 
PLO8 สามารถสร้างสื่อเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และผลงานทาง
วิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดีในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
PLO9ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยค านึงถึงความถูกต้องและจริยธรรม
ในกระบวนการท างาน 

ชั้นปีที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs): เพิ่มจากปีก่อน  
(ไม่มี) 

ชั้นปีที่ 3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs): เพิ่มจากปีก่อน  
(ไม่มี) 
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(2) แบบ 2.1  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรแต่ละชั้นปี หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs):   

PLO1 สามารถอธิบายทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์พลังงาน
และสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 
PLO2 สามารถวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 
PLO3 สามารถจัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือ
การอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 
PLO4 สามารถเลือกน าทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารไปปรับใช้ในงานวิจัยได้ 
PLO5 สามารถเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยรวมถึงกระบวนการทางสถิติที่เหมาะสม มา
ใช้ประกอบการวิจัยเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้ 
PLO8 สามารถสร้างสื่อเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และผลงานทาง
วิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดีในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
PLO9ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยค านึงถึงความถูกต้องและจริยธรรม
ในกระบวนการท างาน 

ชั้นปีที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs): เพิ่มจากปีก่อน  
PLO6 สามารถประมวลผลจากองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาและงานวิจัย เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือองค์ความรู้เพิ่มเติม ด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือ 
การอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคาร 
PLO7 สามารถออกแบบกระบวนการทางทฤษฎีส าหรับการน าไปใช้ในการปฏิบัติ
วิชาชีพได้ 

ชั้นปีที่ 3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs): เพิ่มจากปีก่อน  
(ไม่มี) 

ชั้นปีที่ 4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs): เพิ่มจากปีก่อน  
(ไม่มี) 
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(3) แบบ 2.2  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรแต่ละชั้นปี หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs):   

PLO1 สามารถอธิบายทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์พลังงาน
และสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 
PLO2 สามารถวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 
PLO3 สามารถจัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือ
การอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 
PLO4 สามารถเลือกน าทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารไปปรับใช้ในงานวิจัยได้ 
PLO5 สามารถเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยรวมถึงกระบวนการทางสถิติที่เหมาะสม มา
ใช้ประกอบการวิจัยเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้ 
PLO8 สามารถสร้างสื่อเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และผลงานทาง
วิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดีในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
PLO9ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยค านึงถึงความถูกต้องและจริยธรรม
ในกระบวนการท างาน 

ชัน้ปีท่ี 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs): เพิ่มจากปีก่อน  
PLO6 สามารถประมวลผลจากองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาและงานวิจัย เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือองค์ความรู้เพิ่มเติม ด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือ 
การอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคาร 
PLO7 สามารถออกแบบกระบวนการทางทฤษฎีส าหรับการน าไปใช้ในการปฏิบัติ
วิชาชีพได้ 

ชั้นปีที่ 3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs): เพิ่มจากปีก่อน  
(ไม่มี) 

ชั้นปีที่ 4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs): เพิ่มจากปีก่อน  
(ไม่มี) 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/หรือทีม่ีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 
2. การประเมินผลนักศึกษา 

2.1 การประเมินผลนักศึกษาช่วงก่อนเข้าศึกษา 
ก าหนดให้มีการประเมินผลนักศึกษาก่อนการศึกษาทั้งการยื่นผลการศึกษาและระดับ

การศึกษาแล้ว และการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนกระบวนการรับเข้า 
2.2 การประเมินผลนักศึกษาในระหว่างศึกษา 

มีการประเมินผลในระหว่างการศึกษาผ่านรายวิชาต่างๆในหลักสูตร ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ต่างกันในแต่ละรายวิชา ทั้งรายวิชาปกติท่ีมีการนับหน่วยกิตและรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  

2.3 การประเมินผลนักศึกษาช่วงสอบก่อนจบการศึกษา 
มีการประเมินเนื้อหาสาระของวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนที่จะให้นักศึกษาเข้าสู่

ขั้นตอนกระบวนการขอสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย 
  

3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

(1) การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
การเก็บข้อสอบ และรายงานเพ่ือการตวจสอบภายหลัง 

(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร สามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดย
อาจจะด าเนินการได้ดังนี้ 

(1) ภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา
ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 

(2) จากผู้ประกอบการหรือนายจ้าง โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
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ประเมินความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่าง ๆ  

(3) ประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการที่ส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจใน
ด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของดุษฎีบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ  

(4) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 
(5) การประเมินจากดุษฎีบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ 
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้  อาทิ  งานวิชาการของนักศึกษาในระหว่าง

ก าลังศึกษา และหรือดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว โดยอาจได้รับการตอบรับเพ่ือให้น าเสนอผลงานหรือ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือการได้รับรางวัลจากผลงาน 

 
4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

แบบ 1 
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอ

วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

แบบ 2 
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มี
สิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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อ่ืน ๆ 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2561 

(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

(1) มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา 
หลักสูตรบทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

(2) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการแนะน าทักษะการสอน การประเมินผล ที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดให้ 

(3) สนับสนุนเงินทุนส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในสาขาท่ีตนช านาญ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
(2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้

ทันสมัย 
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
(4) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการท าวิจัยเทคนิคการเรียนการสอนและการวิจัยชั้นเรียน 
(5) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
(1) ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

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

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

1.  การก ากับมาตรฐาน 
              การจัดการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกัน
ประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้ก ากับ
ดูแลและให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1 หลักสูตรมีคุณภาพและ

มาต รฐาน ไม่ ต่ าก ว่ า
เกณฑ์ที่กระทรวงการ
อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
น วั ต ก ร ร ม  (อ ว . ) 
ก าหนด 

1. ก ากับดูแลให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ   หลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์
พิเศษมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ก ากับดูแลให้จ านวนคณาจารย์มีไม่น้อยกว่าเกณฑ์
ม าต รฐาน ห ลั กสู ต รที่ ก ระทรวงการอุ ดมศึ กษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด อาจารย์ที่คุม
วิทยานิพนธ์มีภาระงานไม่เกินเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. ก ากับดูแลให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยา นิพนธ์และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558  

มี ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ
ภ า ย น อ ก ป ร ะ เมิ น
คุณภาพหลักสูตรทุกปี
และผลการป ระกั น
คุณภาพของหลักสูตร
ผ่ า น ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร 

2 มีการตีพิมพ์และ/หรือ
เผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 

1. ก าหนดมาตรการและก ากับดูแลให้นักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
2. หลักสูตรร่วมจัดโครงการประชุมทางวิชาการ
ร่วมกับสถาบันภายนอกเพ่ือเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผลงานตีพิมพ์
ข อ งนั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

3 หลักสูตรมีความทันสมัย
แ ล ะมี ก า รป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ร อ บ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1. มีการประเมินความพึงพอใจต่อหลัก สูตรและการ
บริหารหลักสูตรโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
2. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียน

1. รายงานการประเมิน
ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ต่ อ
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร
บริหารหลักสูตรของ
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
การสอน และการปรับปรุงหลักสูตรย่อยในกรณีที่
เห็นสมควร 
3. มีการประเมินความพึงพอใจต่อหลัก สูตรและการ
เรียนการสอนโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและผู้ใช้
บัณฑิต 
4. มี ก า รป ระ เมิ น เพ่ื อป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต ร  โด ย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ของสาขาวิชาและ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ปี  
 

อาจารย์และนักศึกษา 
2. รายงานการประเมิน
ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
บัณฑิตต่อหลักสูตร 
3. รายงานการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
4. ผ ล ก ารป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรย่อย (ถ้ ามี ) 
และผลการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี 

  
2.  บัณฑิต 

บัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
มีคุณสมบัติตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5  ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม บัณฑิตเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรม-จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จรรยาบรรณของสถาปนิก ได้แก่ ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งยังยอมรับความส าคัญ
ของการตรงต่อเวลาและการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านความรู้ บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความสามารถในการระบุความก้าวหน้าขององค์ความรู้ในด้าน
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม มีความสามารถในการระบุปัญหาด้านระเบียบวิธีวิจัยที่ปรากฏในงานวิจัย 
สามารถน าข้อมูลจากเอกสารและผลงานภาษาอังกฤษมาใช้ในการท างานวิจัย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล สามารถประเมินหลักฐาน และประมวลข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาความรู้  สามารถ
วิเคราะห์วิจัย และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมจากการท างานวิจัยที่
ได้มาตรฐานของการตีพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ในระดับชาติ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความสามารถในการระบุปัญหาด้านระเบียบวิธีวิจัยที่
ปรากฏในงานวิจัยและเสนอแนะการแก้ไข สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ผลงานทางสถาปัตยกรรมและ
สภาพแวดล้อม ทั้งในด้านแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย และสามารถน าทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลมาใช้ในการ
ท างานวิจัย  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ บัณฑิตเป็นผู้มีความสามารถในการ
น าทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลมาใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน แสดงความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  บัณฑิตเป็นผู้มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ อภิปรายแนวคิดและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมทั้งในรูปแบบ
ของการเขียนและการออกแบบ และมีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล ในการน าเสนอผลงานวิจัย และในการถ่ายทอดความรู้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา พ.ศ. 2558 

1. ติดตามตรวจสอบผลการเรียน (เกรด) และทวน
สอบ ผลสั มฤท ธ์ต ามกรอบ มาตรฐาน คุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้านทุกภาคการศึกษา 
2. ก ากับดูแลคุณภาพของผลงานวิทยานิพนธ์ และ
การตีพิมพ์เผยแพร่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

1. ผลการเรียนและการสอบ
วิทยานิพนธ์ 
2. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

2 บัณฑิตมีพัฒนาด้าน
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติงาน 

1. ส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต
หลังส าเร็จการศึกษา 1 ปีและทุกรอบปรับปรุง
หลักสูตร 5 ปี 
2. ส ารวจต าแหน่งงาน การพัฒนาตนเองและผลงาน
วิชาการต่อเนื่องของบัณฑิต 

ผลประเมินความพึงพอใจ
ขอ งน ายจ้ างต าม กรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
3.  นักศึกษา  
               หลักสูตรมีการด าเนินการด้านแผนการรับนักศึกษา การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา การ
ควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาและแนะแนว การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษารวมทั้งความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1 มีแผนการรับ

นักศึกษา 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือวาง
แผนการรับนักศึกษาปีละ 7 คน โดยให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ
ข้อบังคับของหลักสูตร 
2. หลักสูตรแต่งตั้งกรรมการด าเนินการสอบเพ่ือ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และพิจารณาโครง
ร่างงานวิจัยที่ผู้สมัครน าเสนอ ท าการสอบโดยการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงร่างงานวิจัยและความพร้อม
อ่ืน ๆ สรุปผลการสอบคัดเลือกแล้วเสนอต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายงานการประชุมคณะ      
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
2 มีการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

หลักสูตรจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือประเมินความรู้
พ้ืนฐานของนักศึกษาแต่ละคน รวมทั้งความสนใจใน
การท างานค้นคว้าวิจัย ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการ
ปรับพ้ืนฐานความรู้และการแนะแนวในการท าวิจัย
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน  

ผลการประเมินโครงการ
เต รี ย มคว าม พ ร้อม ขอ ง
นักศึกษา 
ผลการประเมินรายวิชาโดย
นักศึกษา 

3 มีกระบวนการ
ควบคุม ดูแลและให้
ค าปรึกษาและแนะ
แนวแก่นักศึกษา 

1. หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษา
ทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาอาจารย์ที่ปรึกษาทุก
คนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา  พร้อมจัดท า
ตารางการท างานติดไว้หน้ าห้องท างานและใน
เว็บไซต์ของคณะ 
2. หลังจากนักศึกษาสอบหัวข้อ/โครงร่างผ่าน มีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือแนะน าการ
ท าวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ การ
เสนองานในทีป่ระชุมระดับชาติ 
3. นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของการท า
วิทยานิพนธ์ให้หลักสูตรทราบทุกภาคการศึกษา โดย
มีอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เป็นผู้ประเมิน 
4. หลังจากผ่านหัวข้อ/โครงการวิทยานิพนธ์แล้ว 2 
ภาคการศึกษา นักศึกษาต้องน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าในการท าวิจัยต่อที่ประชุมที่ เปิดสู่
สาธารณชน  
5. กรรมการบริหารหลักสูตรประชุม ทบทวนรายงาน
ผ ล ข อ ง อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า ท า ง วิ ช า ก า ร  / 
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์เพ่ือเป็นข้อมูลการ
ด าเนินงาน 
6. จัดให้มีประชุมกับนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการจัดท า
กิจกรรมแก่นักศึกษา  

ราย งานคณ ะกรรมการ
บริหารหลักสูตรตลอดปี
การศึกษา 

4 มีการจัดการเรื่อง
การคงอยู่และการ
ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรด าเนินการรับนักศึกษาตามแผนการรับ
นักศึกษาและดูแลเพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ทันตามก าหนด 

ผลการส ารวจการคงอยู่และ
การส าเร็จการศึกษา 

5 มีการส ารวจความ
พึงพอใจและการ
จัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 

1. กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการ
ประเมิน ในรายวิชาใด สามารถยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ คะแนนที่ได้รับ  และ
วิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
2. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการ

ผลส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษา 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
ประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาตามที่ผู้สอน
รายงานไว้ใน มคอ. 5 ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะ
ความเห็นเปิดปลายของนักศึกษา 
3. จัดช่องทางการสื่อสารที่นักศึกษาสามารถเสนอ
ความคิดเห็นได้ ได้แก่ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าด้วยตนเอง เว็บไซต์ของกองบริการการศึกษา 
ไลน์กลุ่มของภาควิชาที่จัดให้กับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาปรึกษา  
4. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
หลักสูตรทุกป ี
5. กรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมความคิดเห็นมา
ประชุมเพ่ือพิจารณา ตรวจสอบและแก้ไขตามความ
เหมาะสม 

 
4.  อาจารย์ 
              หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ทั้งในเรื่องการรับอาจารย์ใหม่ การบริหารจัดการ
และการพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตร 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1 มีระบบการคัดเลือก

อาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เอ ก ใน ส า ข า วิ ช า
สถาปัตยกรรมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยด าเนินการดังนี้ 
1. กรรมการบริหารหลักสูตรและภาควิชาร่วมก าหนด
เกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่โดยค านึงถึงวุฒิการศึกษาที่
สั ม พั น ธ์ กั บ ร า ย วิ ช า ที่ เปิ ด ส อ น ใน ห ลั ก สู ต ร 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย 
2. กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยท าหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ท าการสอบข้อเขียน
และสอบสอน-สอบสัมภาษณ์ ร่วมพิจารณาผลการ
คัดเลือกเพ่ือน าเสนอคณะต่อไป 

ผลการคัดเลือกอาจารย์ใหม่
พิจารณาจากคะแนนข้อเขียน
การสัมภาษณ์และการสอบ
สอน 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
2 มี ก ารส่ ง เส ริ ม แล ะ

พัฒนาอาจารย์ 
หลักสูตรมีการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
1. มีแผนอัตราก าลังระยะเวลา 5 ปีที่แสดงให้เห็น
อัตราอาจารย์ที่คงอยู่ การเกษียณอายุราชการและการ
ลาศึกษาต่อ รวมถึงแผนก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ลาศึกษาต่อและจัดท าข้อมูล
เสนอแก่หน่ วยงาน  เช่น  สกว . เพ่ื อการจัดสรร
ทุนการศึกษา 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือการขอต าแหน่งทาง
วิชาการและเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น 
4. ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมสัมมนาระดับชาติและ
นานาชาติ และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการใน
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
5.มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี 

อาจารย์ในหลักสูตรมีการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
มี งาน วิ จั ย เ พ่ิ ม ขึ้ น แ ล ะมี
ตีพิมพ์ผลงานอย่างสม่ าเสมอ 

 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
           หลักสูตรฯ มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ มีการออกแบบหลักสูตร มีการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียน      

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1 มีการออกแบบ

หลักสูตรที่ค านึงถึง
ปรัชญา ความส าคัญ
และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร  

1. การออกแบบหลักสูตรเป็นไปตามทิศทางที่
มหาวิทยาลั ยก าหนด โดยใช้ วิ ธีการออกแบบ
ห ลั ก สู ต ร แ บ บ เน้ น ผ ล  ( outcome-based 
education) ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
ข อ ง  ASEAN University Network Quality 
Assurance (AUN-QA)  
2. การออกแบบหลักสูตรท าโดยการก าหนดผลการ
เรี ย น รู้ ที่ ค า ด ห วั ง ข อ งห ลั ก สู ต ร  (Expected 
Learning Outcomes) การพิจารณาก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังจะอิงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
เป้าหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติบัณฑิตของภาควิชา
สถาปัตยกรรม ความเห็นของนักศึกษาปัจจุบัน 
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากรและ

หลักสูตรผ่านการพิจารณา
ต า ม ขั้ น ต อ น ข อ ง
ก ร ะบ ว น ก า ร พิ จ า รณ า
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  และทักษะในศตวรรษที่  21 
จากนั้นน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาพิจารณาเพ่ือ
ก าหนดความ ส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
3. ก ารก าห น ด โค รงสร้ า งห ลั ก สู ต ร  ร ายวิ ช า 
มาตรฐานการวิจัย และมาตรฐานผลการเรียนรู้ต่าง ๆ 
จะอิงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในการผลิตบัณฑิต
ของหลักสูตร และสอดคล้องกับความก้าวหน้าของ
องค์ความรู้และการวิจัยด้านสถาปัตยกรรมและ
สภาพแวดล้อม 

2 มีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบกระบวน  
การจัดการเรียนการ
สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีนโยบายก าหนด
ผู้สอนโดยค านึงถึงคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญด้านการ
วิจัยที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน บูรณาการการสอน
กับงานวิจัยของอาจารย์ เชิญอาจารย์พิเศษเพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ ๆ แลกเปลี่ยนทัศนะกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาก าหนด
อาจารย์ผู้ คุ มวิทยานิพนธ์ โดยค านึ งถึ งคุณ วุฒิ 
ประสบการณ์ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา 
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการจัดท ามคอ.3 มคอ.5 ผลการศึกษา
รายวิชา การพัฒนาหัวข้อและการท าวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา ผ่านการรายงานผลของอาจารย์ผู้สอน
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา 
4. หลักสูตรจัดกิจกรรมทางวิชาการ โดยรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษา 
5. หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงาน
จากวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่
มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รายงานการประชุมของ
ค ณ ะ ก ร รม ก า ร บ ริ ห า ร
หลักสูตรตลอดปีการศึกษา 

3 ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล 1. อาจารย์ผู้สอนก าหนดช่วงเวลาในการประเมินผล สรุปผลการประเมินการ
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
ผู้เรียน นักศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน รวมถึงระดับการให้

คะแนนไว้อย่างชัดเจนในมคอ.3 และแจ้งให้นักศึกษา
ทราบ  
2. อาจารย์ผู้สอนก าหนดวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน ของ
นักศึกษาไว้ในมคอ.3  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาวิธีการใน
การประเมินผลนักศึกษาทุกรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและของ
หลักสูตร และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน 
4. เมื่อการประเมินผลผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนเสร็จ
สิ้น และได้รายงานไว้ในมคอ.5 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณาทวนเกรด และทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของทุกรายวิชาตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
5. อาจารย์ที่ ป รึกษ าวิทยานิ พนธ์ป ระเมิ นผล
ความก้าวหน้าของนักศึกษาแล้วรายงานต่อหลักสูตร
และต่อบัณฑิตวิทยาลัย  
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนผลการ
ประเมินของผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการประเมินตนเองของนักศึกษาแล้วรายงานผล
เป็น มคอ. 7 เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินทุกปี
การศึกษา 

เรียนการสอนใน มคอ 7 
เพ่ือส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหา
ของนักศึกษาและน าไปใช้ใน
ปีการศึกษาต่อไป 

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
              หลักสูตรได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากภาควิชา จากคณะวิชาและจากมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้าง
ความพร้อมทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านเทคโนโลยี ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1 หลักสูตรส ารวจความ

ต้ อ ง ก า ร ด้ า น สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้
และประสานงานกับ

1. ส ารวจห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ให้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 
2. ส ารวจและจัดหาหนังสือ ต ารา และวารสารทั้งจาก
งบ ประมาณ แผ่ นดิ น และ เงิน ราย ได้ ของคณ ะ

อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ใ ช้ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งของ
ภ า ค วิ ช า  ค ณ ะ แ ล ะ
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
ภาควิชา/คณะวิชาเพ่ือ
จัดสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้แก่นักศึกษา 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตลอดจนประสานงานกับทาง
ส านักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหนังสือ 
ต ารา และวารสาร ที่ต้องการให้จัดหาเพ่ิมเติม 
3. ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
ให้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัย 

2 คณะจัดสถานที่และสิ่ง
ที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

1. คณะจัดสถานที่ ห้องเรียน ครุภัณฑ์การศึกษาด้วย
จ านวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสม รวมถึงจัดให้มี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและศูนย์เรียนรู้ที่นักศึกษา
สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
 2. คณะจัดห้องบัณฑิตศึกษาให้นักศึกษาท างานและ
ค้นคว้าข้อมูล  

 

3 ม ห า วิ ท ย า ลั ย จั ด
ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อ
ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานสากล 

มหาวิทยาลัยจัดห้องสมุดที่นักศึกษาใช้ค้นคว้าได้ทั้งที่
เป็นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย
และฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศและ
สามารถใช้บริการยืมหนั งสือ/ ถ่ายเอกสารจาก
ห้องสมุดของสถาบันเครือข่ายได้อีกด้วย 

 

 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
    ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร แบบ 1.1 
    ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
(1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร โดยมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย 

X X X X X 

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

X X X X X 

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 45 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชา
ที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
X X X X X 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

   X X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     X X 

รวมตัวบ่งชี้(ตัว) ในแต่ละปี 9 10 11 12 12 
     
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร แบบ 2.1 และแบบ 2.2 
    ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
(1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร โดยมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย 

X X X X X 

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

X X X X X 

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 45 

วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชา
ที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

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

X X X X X 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

    X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

      X 

รวมตัวบ่งชี้(ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
 
เกณฑ์ประเมิน 
 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา
จากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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แบบ 1.1  

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  9 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
2567 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 

 
แบบ 2.1  
ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  9 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2567 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 

 
แบบ 2.2 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม  9 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2567 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
  
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1. ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา  การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค  

 2. จัดให้มีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอน  ประเมินผลสัมฤทธิ์และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
แต่ละรายวิชา  

 

     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1. นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอนและประธาน
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป  

 2. คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนเพ่ือน ามา
วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของ
คณะ 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
    2.1  โดยนักศึกษาและดุษฎีบัณฑิต 
  นักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันและจากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 
     
    2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 
 
    2.3  โดยผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
  ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อ่ืนที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
    4.1  การปรับปรุงรายวิชา 
   1. อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการ
สอนในวิชานั้นสิ้นสุด จากนั้น ท าการปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จใน
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป  
  2. กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที   ซึ่งถือเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
 
    4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรจะท าตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปีเพ่ือให้หลักสูตรมี
ความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผล  และเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการ
ปรับปรุง รวมถึงความคาดหวังต่อหลักสูตรของภาควิชา 

2. ส ารวจความต้องการคุณภาพบัณฑิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) เพ่ือน ามาจัดท าผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง (expected learning outcomes) ของหลักสูตร  

3. จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ด าเนินการร่างหลักสูตรตามแนวทาง outcome-based 
education จากนั้น เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 

4. เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และ 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

ส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร): 309 หน้า. 

ต้นข้าว ปาณินท์. (2559). การศึกษาระบบพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ที่
เชื่อมต่อกับพื้นที่สาธารณะภายนอกโดยรอบ ด้วยกระบวนการ Semantic 
และ Syntactic. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(สนับสนุนทุนวิจัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร): 87 หน้า. 

ต้นข้าว ปาณินท์ และธนาคาร โมกขะสมิต. (2559). “การพัฒนาแบบบ้านพื้นถิ่น
ต้นแบบ ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา เพื่อตอบสนองต่อ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมทาง
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ธรรมชาติ” กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(สนับสนุนทุนวิจัยโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา): 86 หน้า. 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ต้นข้าว ปาณินท์, อภิรดี เกษมศุข , ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์, 
อดิศร ศรี เสาวนันท์ , เจนยุทธ ล่ อใจ , จี รศัก ดิ์  เกื้ อสมบั ติ , พี รียา  
บุญชัยพฤกษ์, ธนาคาร โมกขะสมิต, ทยากร จารุชัยมนตรี, ปรีชญา  
มหัทธนทวี. (2561). “การศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการภาค
กลาง กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี” หน้าจั่วสถาปัตยกรรม การออกแบบ 
และสภาพแวดล้อม, 33 (2561): C3-C16. (TCI2) 

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

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

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 ผลงานสร้างสรรค์   
ต้ นข้ าว  ป าณิ นท์  และธน าคาร โมกขะสมิ ต . (2561). HOUSE KT [งานออกแบ บ

สถาปัตยกรรม]. นิทรรศการ “สถาปัตย์-ปริวรรต 2561: สถาปัตย์ ศิลปากร” เนื่องในวัน
ศิลป์ พีระศรี หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 15-30 กันยายน 2561. หน้า 23. 

ต้ น ข้ าว  ป าณิ น ท์  และธน าคาร  โมกขะสมิ ต . (2561). HOUSE SJ [งานออกแบ บ
สถาปัตยกรรม]. นิทรรศการ “สถาปัตย์-ปริวรรต 2561: สถาปัตย์ ศิลปากร” เนื่องในวัน
ศิลป์ พีระศรี หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 15-30 กันยายน 2561. หน้า 24. 

ต้นข้าว ปาณินท์, อดิศร ศรีเสาวนันท์, จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ, พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์, เจนยุทธ 
ล่อใจ, สุคตยุติ จารุนุช และธนาคาร โมกขะสมิต. (2560). MUPA: Faculty of Music 
and Performing Arts Burapha University. [งานออกแบบสถาปั ตยกรรม ]. 
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นิทรรศการ “สถาปัตย์-ปริวรรต 2560: สถาปัตย์ ศิลปากร” เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี หอ
ศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
15-30 กันยายน 2560. หน้า 8. 

 
งานแปล  

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

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

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

 
ผลงานแต่งหนังสือ 

ต้นข้าว ปาณินท์. (2561). ปฐมบททฤษฎีสถาปัตยกรรม. กรุงเทพ: ส านักพิมพ์ลายเส้น: 150 
หนา้  

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

 
 ผลงานบทความทางวิชาการ  

ต้นข้ าว ปาณิ นท์  และศราวุธ  เปรมใจ . (2560). "Camillo Sitte and Otto Wagner: 
Contrasting Theoretical Positions towards Modern Cities"  ห น้ า จั่ ว : 
สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, 32 (มกราคม-ธันวาคม): C3-C17. 
(TCI2) 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  15  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 201 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 
 261 202 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 
 261 203 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
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 261 209 วิทยานิพนธ์ 
 261 215 การวิเคราะห์การออกแบบอาคาร 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
 261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2 
 261 421 วิทยานิพนธ์ 
 261 422 วิทยานิพนธ์ 
 261 521 วิทยานิพนธ์ 
 261 522 วิทยานิพนธ์ 
 261 712 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1 
 261 713 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2 
 261 720 วิทยานิพนธ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
2. ชื่อ – นามสกุล    

นางธาริณี รามสูต 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   

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

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

สัทธา ปัญญาแก้ว และ ธาริณี รามสูต (2559). การศึกษาปริมาณแสงสว่างท่ีเหมาะสม
ส าหรับกิจกรรมในพื้นที่ส านักงานในประเทศไทยเพื่อการประหยัดพลังงาน . 
กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัย
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร): 91 หน้า. 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   Proceedings  

Tharinee Ramasoot and Satta Panyakaew.  ( 2018) .  “ Factor 
determining occupant’s opinions of office lighting and potential 
for energy saving in Thailand”  in The 8th Lux Pacifica 
International Lighting Conference:  Proceedings:  Tokai 
University, Japan, 6-8 March 2018. pp. 5. 

Tharinee Ramasoot and Satta Panyakaew.  ( 2017) .  “ Illumination 
Levels for Office Work in Thailand:  Standards VS Occupants’ s 
Perspective”  in Lux Europa:  Proceedings [ Lighting 
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Engineering Society of Slovenia] : 18-20 September 2017. pp. 
533-537. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  18  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 103 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 
 261 104 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 
 261 105 สถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อม 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 วิทยานิพนธ์ 
 265 101 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสถาปัตยกรรม 1 
 265 201 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสถาปัตยกรรม 1 
 265 202 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสถาปัตยกรรม 2 

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

 
3. ชื่อ – นามสกุล  

 นายอดิศร ศรีเสาวนันท์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
อาจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
ปร.ด. (สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2562)  
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล , สุพิชชา โตวิวิชญ์ , อดิศร ศรีเสาวนันท์ (2562). โครงการ

ส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค 
(Local Economy Market): ตลาดคลองบางหลวง. กรุงเทพฯ, กรมการ
ค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์: 200 หน้า. 

ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล , สุพิชชา โตวิวิชญ์ , อดิศร ศรีเสาวนันท์ (2562). โครงการ
ส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค 
(Local Economy Market): ตลาดพลู. กรุงเทพฯ, กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์: 180 หน้า. 

ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล , สุพิชชา โตวิวิชญ์ , อดิศร ศรีเสาวนันท์ (2562). โครงการ
ส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค 
(Local Economy Market): ตลาดนางเลิ้ง. กรุงเทพฯ , กรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์: 220 หน้า. 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ต้นข้าว ปาณินท์, อภิรดี เกษมศุข, ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์,  
อดิศร ศรี เสาวนันท์ , เจนยุทธ ล่อใจ , จี รศักดิ์  เกื้ อสมบัติ , พี รียา  
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บุญชัยพฤกษ์, ธนาคาร โมกขะสมิต, ทยากร จารุชัยมนตรี, ปรีชญา  
มหัทธนทวี. (2561). “การศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการภาค
กลาง กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี” หน้าจั่วสถาปัตยกรรม การออกแบบ 
และสภาพแวดล้อม, 33 (2561): C3-C16. (TCI2) 

อดิศร ศรีเสาวนันท์ และวีระ อินพันทัง. (2559). “แนวความคิดเรื่องสถานที่ และ
ป ราก ฏ ก ารณ์ วิ ท ย ากั บ ก ารศึ ก ษ างาน ส ถ าปั ต ยก รรม พ้ื น ถิ่ น ” 
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15, 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2559): 1-20. (TCI1) 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานสร้างสรรค์ 

ต้นข้าว ปาณินท์, อดิศร ศรีเสาวนันท์, จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ, พัฒนปกรณ์ ลีลา
พฤทธิ์, เจนยุทธ ล่อใจ, สุคตยุติ จารุนุช และธนาคาร โมกขะสมิต. (2560). 
MUPA:  Faculty of Music and Performing Arts Burapha 
University. [งานออกแบบสถาปัตยกรรม]. นิทรรศการ “สถาปัตย์-
ปริวรรต 2560: สถาปัตย์ ศิลปากร” เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี หอศิลปะ
สถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 15-30 กันยายน 2560. หน้า 8. 

  ผลงานแต่งหนังสือ 
วีระ อินพันทัง, จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ, เจนยุทธ ล่อใจ, นันทพล จั่นเงิน, พัฒนปกรณ์ 

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

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 12 ปี   

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

ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
4. ชื่อ – นามสกุล                        

 นายสัทธา ปัญญาแก้ว 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
อาจารย์ 

 

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

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

สัทธา ปัญญาแก้ว และ ธาริณี รามสูต (2559). การศึกษาปริมาณแสงสว่างท่ีเหมาะสม
ส าหรับกิจกรรมในพื้นที่ส านักงานในประเทศไทยเพื่อการประหยัดพลังงาน . 
กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัย
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร): 91 หน้า. 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   Proceedings  

Tharinee Ramasoot and Satta Panyakaew. (2018). “Factor determining 
occupant’s opinions of office lighting and potential for energy 
saving in Thailand”  in The 8th Lux Pacifica International 
Lighting Conference: Proceedings: Tokai University, Japan, 6-8 
March 2018. pp. 5. 

Tharinee Ramasoot and Satta Panyakaew. (2017). “Illumination Levels 
for Office Work in Thailand:  Standards VS Occupants’ s 
Perspective”  in Lux Europa:  Proceedings [ Lighting 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

Engineering Society of Slovenia]: 18-20 September 2017. 533-
537. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

  ผลงานสร้างสรรค์   
สัทธา ปัญญาแก้ว. (2560) ศูนย์บริการและให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว จังหวัด

เชียงราย [งานออกแบบสถาปัตยกรรม]. นิทรรศการเผยแพร่ผลงาน
ออกแบบและสร้างสรรค์ สถาปัตย์นิทัศน์  ครั้งที่  1 จัดแสดงผลงาน
ออกแบบและสร้างสรรค์ของคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัย ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 19-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, หน้า 19. 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  15  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 103 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 
 261 104 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 วิทยานิพนธ์ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 413 การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน 1 
 261 414 การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน 2 
 261 421 วิทยานิพนธ์ 
 261 422 วิทยานิพนธ์ 

261 433 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สถาปัตยกรรม และธรรมชาติ 
 261 437 สถาปัตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคาร 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 

5. ชื่อ – นามสกุล    
นางสาวอภิรดี  เกษมศุข 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
รองศาสตราจารย์  

 

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

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ต้นข้าว ปาณินท์, อภิรดี เกษมศุข, ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์, 
อดิศร ศรี เสาวนันท์ , เจนยุทธ ล่ อใจ , จี รศักดิ์  เกื้ อสมบั ติ , พี รียา  
บุญชัยพฤกษ์, ธนาคาร โมกขะสมิต, ทยากร จารุชัยมนตรี, ปรีชญา  
มหัทธนทวี. (2561). “การศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการภาค
กลาง กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี” หน้าจั่วสถาปัตยกรรม การออกแบบ 
และสภาพแวดล้อม, 33 (2561): C3-C16. (TCI2) 

 
Proceedings 

Apiradee Kasemsook.  ( 2017)  “ Learning from Strategic Spatial 
Location:  Thriving in the World of Homogeneity Streetscape” 
in Proceedings of the 11th International Space Syntax 
Symposium, 3-7 July 2017 at University of Lisbon, Portugal, 
71.1-71.16.  
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
ผลงานแต่งหนังสือ 

อภิรดี เกษมศุข . (2561). สเปซซินแทกซ์ : หนึ่งการศึกษาสัณฐานวิทยา . 
กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศิลปากร: 82 หน้า  

ผลงานบทความทางวิชาการ 
Apiradee Kasemsook and A. Juengsophonvitawas. (2016). “Silencing 

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

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  26  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 107 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 
 261 204 การออกแบบสถาปัตยกรรม 8 
 261 206 การออกแบบสถาปัตยกรรม 8 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 สัมมนาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 
 261 210 สัมมนางานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 102 513 เสียง ศิลปะและสถาปัตยกรรม 
 102 515 โครงงานวิจัยบูรณาการ 
 102 516 สัมมนาการออกแบบและศิลปะเสียง 1 
 102 517 สัมมนาการออกแบบและศิลปะเสียง 2 
 102 535 การแสดงและการประพันธ์ 
 261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
 261 421 วิทยานิพนธ์ 
 261 422 วิทยานิพนธ์ 
 261 426 สัมมนาการออกแบบชุมชนเมืองและภูมิสถาปัตยกรรม 
 261 434 ศิลปะการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 
 261 435 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 
 261 436 สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมสากล 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

 261 461 วิทยานิพนธ์ 
 261 613 ปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
 261 620 วิทยานิพนธ์ 
 261 710 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1 
 261 711 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2 



121 มคอ.2 
 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 

6. ชื่อ – นามสกุล    

นางพิมลศิริ ประจงสาร  
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

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

สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

พิมลศิริ ประจงสาร. (2561). รูปแบบการเปิดหน้าต่างเพื่อลดการใช้พลังงานเพื่อการ
ปรับอากาศในอาคารสูงพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร . กรุงเทพฯ , คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนันสนุนทุนวิจัยโดยส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร): 
150 หน้า. 

ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก, นนท์ คุณค้ าชู, ดรุณี มงคลสวัสดิ์, พิมลศิริ ประจงสาร, องอาจ  
หุดากร. (2561). โครงการศึกษาเพื่ อจัดท าโซนนิ่ งและการก าหนดขีด
ความสามารถในการรองรับได้ (Carrying Capacity) ของแหล่งท่องเที่ยวเกาะ
ล้าน จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ: ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชลบุรี : 
340 หน้า.  
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   Proceedings  

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

ธีรภัทร ถนัดศิลปกุล และพิมลศิริ ประจงสาร. (2559). "การออกแบบผังห้องชุด
พักอาศัยที่มีช่องเปิดด้านเดียวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างสภาวะสบาย
จากการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ ."  ใน การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอาคารด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 (Building 
Technology Alliance Conference on Energy and 
Environment (BTAC 2016), 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา
และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น: คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 249-262. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  20  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 101 การออกแบบเบื้องต้น 
 261 102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 
 261 105 สถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อม 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 
 261 421 วิทยานิพนธ์ 
 261 422 วิทยานิพนธ์ 
 261 424 การค้นคว้าอิสระ 
 261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคาร 
 261 440 การระบายอากาศด้วยวิธรธรรมชาติในการอกแบบอาคาร 
 261 613 ปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
 261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 1 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
7. ชื่อ – นามสกุล    

นายวีระ อินพันทัง 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ศาสตราจารย์  
 

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

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 

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

ป ราก ฏ ก ารณ์ วิ ท ย ากั บ ก ารศึ ก ษ างาน ส ถาปั ต ยก รรม พ้ื น ถิ่ น ” 
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 15 
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): 1-20. (TCI1) 

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

วีระ อินพันทัง, อภิรดี เกษมศุข และสุคตยุติ จารุนุช. (2559). ““เถรอดเพล” 
จากของ เล่นเป็นศาลา" หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ 
และสภาพแวดล้อม, 30 (มกราคม-ธันวาคม 2559): C15-C29. (TCI2) 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงานสร้างสรรค์   

วีระ อินพั นทั ง . (2560). บ้ านบนเนิน  อ .หนองหญ้ าปล้อง จ .เพชรบุ รี 
[สถาปัตยกรรม]. นิทรรศการ “สถาปัตย์ปริวรรต 2560: สถาปัตย์ 
ศิลปากร” เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี. หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน : วันที่ 
15-30 กันยายน 2560. หน้า 7. 

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

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

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

ผลงานบทความทางวิชาการ 
วีระ อินพันทัง. (2560). เปิดมิติเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ บทที่ 2:

ก า ร ก่ อ รู ป ท า ง ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม .  ป ทุ ม ธ า นี :  ส า นั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: 35-60. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  36  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
 261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2 
 261 421 วิทยานิพนธ์ 

261 422 วิทยานิพนธ์ 
 261 461 วิทยานิพนธ์ 
 261 510 ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 
 261 511 นิเวศวิทยาวัฒนธรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
 261 512 การปฏิบัติงานภาคสนาม 1 
 261 513 การปฏิบัติงานภาคสนาม 2 
 261 520 วิทยานิพนธ์ 



125 มคอ.2 
 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

 261 522 วิทยานิพนธ์ 
 261 535 สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นร่วมสมัย 
 261 611 สัมมนาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 1 
 261 622 วิทยานิพนธ์ 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 

8. ชื่อ – นามสกุล    
นายศราวุธ เปรมใจ  
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

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

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 

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

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

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ผลงานสร้างสรรค์   
กิจโชติ นันทนสิริวิกรม และ ศราวุธ เปรมใจ . (2560). อาคารปฏิบัติการทางวน

ศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สถาปัตย์ปริทัศน์ 
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบครั้งที่ 1 จัดโดยคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2560. หน้า 11. 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

งานแปล 
เลอ คอร์บูซิเอร์ ., ศราวุธ เปรมใจ , แปล. (2562). สู่แก่นแท้ของสถาปัตยกรรม  

(Vers une Architecture). กรุงเทพฯ: ลายเส้น: 185 หน้า. 
ผลงานบทความทางวิชาการ  

ศราวุธ เปรมใจ. (2560). "การเคลื่อนไหวเพ่ือเข้าใจพ้ืนที่ทางสถาปัตยกรรม" หน้าจั่ว: 
สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 32 (มกราคม-ธันวาคม): 
C51-C70. (TCI2) 

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

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

261 213 การวิเคราะห์การออกแบบอาคาร 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
 261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
9. ชื่อ – นามสกุล    

นายเจนยุทธ ล่อใจ  
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
อาจารย์ 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
ปร.ด. (สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2562) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 
 

สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ต้นข้าว ปาณินท์, อภิรดี เกษมศุข, ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์, 
อดิศร ศรี เสาวนันท์ , เจนยุทธ ล่อใจ , จี รศักดิ์  เกื้ อสมบัติ , พี รียา  
บุญชัยพฤกษ์, ธนาคาร โมกขะสมิต, ทยากร จารุชัยมนตรี, ปรีชญา  
มหัทธนทวี. (2561). “การศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการภาค
กลาง กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี” หน้าจั่วสถาปัตยกรรม การออกแบบ 
และสภาพแวดล้อม, 33 (2561): C3-C16. (TCI2) 

 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานสร้างสรรค์   

ต้นข้าว ปาณินท์, อดิศร ศรีเสาวนันท์ , จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ, พัฒนปกรณ์ ลีลา
พฤทธิ์, เจนยุทธ ล่อใจ , สุคตยุติ จารุนุช  และธนาคาร โมกขะสมิต. 
( 2560) .  MUPA:  Faculty of Music and Performing Arts 
Burapha University. [งานออกแบบสถาปัตยกรรม]. นิทรรศการ 
“สถาปัตย์-ปริวรรต 2560: สถาปัตย์ ศิลปากร” เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 



129 มคอ.2 
 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 15-30 กันยายน 2560. หน้า 8. 

 
 ผลงานแต่งหนังสือ 

วีระ อิน พันทั ง , จี รศักดิ์  เกื้ อสมบั ติ , เจนยุทธ ล่อใจ , นันทพล จั่ น เงิน ,  
พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์, สุคตยุติ จารุนุช และอดิศร ศรีเสาวนันท์. (2559). 
ร่ายเส้นสัญจร. กรุงเทพฯ: เซ็นจูรี่ 21: 168 หน้า. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  11  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 101 การออกแบบเบื้องต้น 
 261 102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 

261 202 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 
 261 203 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 วิทยานิพนธ์  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
 261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
10. ชื่อ – นามสกุล    

นายจีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ  
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
อาจารย์ 

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
ปร.ด. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2562) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต (2546) 

 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ต้นข้าว ปาณินท์, อภิรดี เกษมศุข, ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์, 
อดิศร ศรี เสาวนันท์ , เจนยุทธ ล่ อใจ , จี รศักดิ์  เกื้ อสมบัติ , พี รียา  
บุญชัยพฤกษ์, ธนาคาร โมกขะสมิต, ทยากร จารุชัยมนตรี, ปรี ชญา  
มหัทธนทวี. (2561). “การศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการภาค
กลาง กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี” หน้าจั่วสถาปัตยกรรม การออกแบบ 
และสภาพแวดล้อม, 33 (2561): C3-C16. (TCI2) 

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

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ผลงานสร้างสรรค์   
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ต้นข้าว ปาณินท์, อดิศร ศรีเสาวนันท์, จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ, พัฒนปกรณ์ ลีลา
พฤทธิ์, เจนยุทธ ล่อใจ, สุคตยุติ จารุนุช และธนาคาร โมกขะสมิต. (2560). 
MUPA:  Faculty of Music and Performing Arts Burapha 
University. [งานออกแบบสถาปัตยกรรม]. นิทรรศการ “สถาปัตย์-
ปริวรรต 2560: สถาปัตย์ ศิลปากร” เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี หอศิลปะ
สถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 15-30 กันยายน 2560. หน้า 8. 

จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ . (2560). อาคารเรียน โรงเรียนประภัสสรวิทยา จังหวัด
ชลบุรี [สถาปัตยกรรม]. ชลบุรี, สถาปัตย์ปริทัศน์ นิทรรศการเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบครั้งที่ 1 จัดโดยคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 19-
26กรกฎาคม 2560. หน้า 15. 

 ผลงานแต่งหนังสือ 
วีระ อิน พันทั ง , จี รศั กดิ์  เกื้ อสมบั ติ , เจนยุทธ ล่ อ ใจ , นันทพล จั่ น เงิน ,  

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

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  11  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 101 การออกแบบเบื้องต้น 
 261 111 สถาปัตยกรรมชุมชน 
 261 102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 
 261 205 หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 วิทยานิพนธ์ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
 261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2 
 264 511 ระเบียบวิธีวิจัยทางการวางแผน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
11. ชื่อ – นามสกุล    

นายพัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
อาจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
ปร.ด. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2562) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2545) 

 
สังกัด   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ต้นข้าว ปาณินท์, อภิรดี เกษมศุข, ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล, พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์, 

อดิศร ศรี เสาวนันท์ , เจนยุทธ ล่ อใจ , จี รศักดิ์  เกื้ อสมบั ติ , พี รียา  
บุญชัยพฤกษ์, ธนาคาร โมกขะสมิต, ทยากร จารุชัยมนตรี, ปรีชญา  
มหัทธนทวี. (2561). “การศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการภาค
กลาง กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี” หน้าจั่วสถาปัตยกรรม การออกแบบ 
และสภาพแวดล้อม, 33 (2561): C3-C16. (TCI2) 

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

ต้นข้าว ปาณินท์ , อดิศร ศรีเสาวนันท์ , จีรศักดิ์  เกื้อสมบัติ , พัฒนปกรณ์  
ลีลาพฤทธิ์, เจนยุทธ ล่อใจ, สุคตยุติ จารุนุช และธนาคาร โมกขะสมิต. 
( 2560) .  MUPA:  Faculty of Music and Performing Arts 
Burapha University. [งานออกแบบสถาปัตยกรรม]. นิทรรศการ 
“สถาปัตย์-ปริวรรต 2560: สถาปัตย์ ศิลปากร” เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 
หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 15-30 กันยายน 2560. หน้า 8. 

 
ผลงานแต่งหนังสือ 

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

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  11  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 261 101 การออกแบบเบื้องต้น 
 261 102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 
 261 111 สถาปัตยกรรมชุมชน 
 261 206 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 207 วิทยานิพนธ์ 
 261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 261 209 วิทยานิพนธ์  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 411 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 1 
 261 412 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2 
 
  



134 มคอ.2 
 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
12. ชื่อ – นามสกุล    

นายนนท์ คุณค้ าชู 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
Ph.D. (Building Construction) Georgia Institute of Technology, USA (2007) 
M.Sc. (Construction Management) University of Washington, USA (2000) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

สังกัด   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก, นนท์ คุณค้ าชู, ดรุณี มงคลสวัสดิ์, พิมลศิริ ประจงสาร, องอาจ หุ
ดากร และ กัตติกา กิตติประสาร. (2561). "รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษา
เพ่ือจัดท าโซนนิ่งและการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying 
Capacity) ของแหล่งท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี." กรุงเทพฯ, ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 

ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก, นนท์ คุณค้ าชู, ดรุณี มงคลสวัสดิ์, พิมลศิริ ประจงสาร, องอาจ หุ
ดากร และ กัตติกา กิตติประสาร. (2561). "รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษา
เพ่ือจัดท าโซนนิ่งและการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying 
Capacity) ของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว: เกาะเสม็ด จังหวัด
ระยอง." กรุงเทพฯ, ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา. 

ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก, นนท์ คุณค้ าชู, ดรุณี มงคลสวัสดิ์, พิมลศิริ ประจงสาร, องอาจ หุ
ดากร และ กัตติกา กิตติประสาร. (2561). "รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษา
เพ่ือจัดท าโซนนิ่งและการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying 
Capacity) ของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว: เกาะกูด จังหวัดตราด." 
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กรุงเทพฯ, ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา. 

ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก, นนท์ คุณค้ าชู, ดรุณี มงคลสวัสดิ์, พิมลศิริ ประจงสาร, องอาจ หุ
ดากร และ กัตติกา กิตติประสาร. (2561). "รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษา
เพ่ือจัดท าโซนนิ่งและการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying 
Capacity) ของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว: เกาะหมาก จังหวัด
ตราด." กรุงเทพฯ, ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา. 

ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก, นนท์ คุณค้ าชู, ดรุณี มงคลสวัสดิ์, พิมลศิริ ประจงสาร, องอาจ หุ
ดากร และ กัตติกา กิตติประสาร. (2561). "รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษา
เพ่ือจัดท าโซนนิ่งและการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ (Carrying 
Capacity) ของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว: เกาะช้าง จังหวัดตราด." 
กรุงเทพฯ, ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา. 

ดรุณี มงคลสวัสดิ์ , ปรีชญา มหัทธนทวี, ทยากร จารุชัยมนตรี และ นนท์ คุณค้ าชู. 
(2559). "โครงการการศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยและ
สภาวะสบายของผู้ใช้อาคารก่อนและหลังการเปลี่ยนเวลาการเปิด -ปิดภาค
การศึกษาในประเทศไทยให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน." กรุงเทพฯ, ส านัก
บริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

 
 ผลงานบทความทางวิชาการ  
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ประสบการณ์การสอน ระยะเวลา 13 ปี  
 ระดับปริญญาตรี 

263 101 วัสดุและการก่อสร้าง 1  
263 103 วัสดุและการก่อสร้าง 2 
263 202 การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม 
263 206 การบริหารงานก่อสร้าง 
 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
263 401 พ้ืนฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
263 410 การจัดการโครงการก่อสร้าง 
263 414 สัมมนาการจัดการโครงการก่อสร้าง 
263 431 คอมพวิเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง 
263 430 ระบบสารสนเทศในการจัดการโครงการก่อสร้าง 
263 433 การบริหารทรัพย์สินและการจัดการทรัพยากรอาคาร 
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ภาคผนวก  ค 
 

ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา  กับจ านวนนักศกึษาที่เขา้ศึกษาจริง  และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
และ ผลการประเมินหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ค.1  
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา  กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง  และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนรับ จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 

ตาม
แผน 

รับจริง 
พ้นสภาพ/ลาออก จบการศึกษา ก าลังศึกษา 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

2558 5 7 1 14.28 4 57.12 2 28.58 
2559 5 6 - - - - 6 100 
2560 7 8 2 25 - - 6 75 
2561 7 9 2 22.22 - - 7 77.78 
2562 7 9 - - - - 9 100 

 
ภาคผนวก ค.2 ผลการประเมินหลักสูตร 
 ผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  
แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่  1 ผลการประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตร ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และรายวิชาในหลักสูตร และตอนที่ 2 ผลการประเมินความ
เหมาะสมของการใช้หลักสูตร ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร และกระบวนการด าเนินงาน โดยมี
รายละเอียดเป็นดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตร 

ผลการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และ
รายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

1.1 ผลการประเมินวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
การประเมินวัตถุประสงค์ของหลักสูตรประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร จ านวน 7 คน ผลการ

ประเมิน พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้ง 3 ข้อ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้ าน ซึ่ง
เอ้ืออ านวยต่อการเพ่ิมคุณภาพของการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย และวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือเพ่ิมพูน
ผลการค้นคว้าวิจัยขั้นสูงทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม และตอบสนองและน าไปสู่การพัฒนาสังคมและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 
4.86 เท่ากัน) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีความชัดเจนในการผลิตดุษฎีบัณฑิตของหลักสูตร ที่เน้นความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และการค้นคว้าวิจัยขั้นสูง (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้สอน 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการเพ่ิมคุณภาพ
ของการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

4.86 0.38 มากที่สุด 

2. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพ
ที่ส่งเสริมพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมไทย 

4.71 0.49 มากที่สุด 

3. เพ่ือเพ่ิมพูนผลการค้นคว้าวิจัยขั้นสูงทางด้านสถาปัตยกรรม
ที่มีกระบวนการสร้างสรรค์และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม และตอบสนองและน าไปสู่การ
พัฒนาสังคมและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม 

4.86 0.38 มากที่สุด 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับพันธกิจและวิสัยทัศน์
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ก าหนดให้มี จัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมและสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง และผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบด้านวิชาชีพต่อสังคม ศึกษา วิจัย 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ตอบสนองการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสังคม ให้บริการวิชาการในสาขาที่จัดการ
เรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมทักษะในการประกอบวิชาชีพ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาไทย (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2562) จะเห็นได้ว่าผลการประเมินทั้ง 3 ข้อ มีความสอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว 

 
1.2 ผลการประเมินโครงสร้างหลักสูตร 
การประเมินโครงสร้างหลักสูตรประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร จ านวน 7 คน ผลการประเมิน 

พบว่า โครงสร้างของหลักสูตรซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง โครงสร้างของหลักสูตร แบบ 1.1 ที่เน้นการท าวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาบังคับ
โดยไม่นับหน่วยกิต 6 หน่วยกิต (ค่าเฉลี่ย 4.86) ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมมากที่สุด และ
นักศึกษาส่วนใหญ่ของหลักสูตร (ร้อยละ 82.6) ได้ท าการศึกษาในรูปแบบ 1.1 นี้เช่นกัน (ตารางที่ 2 และ
ตารางที่ 7) 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้สอน 
 โครงสร้างหลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 4.86 0.38 มากที่สุด 

 - รายวิชาบังคับ            6 หนว่ยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)    
  - วิทยานิพนธ์             48 หนว่ยกิต    

2. แบบ 2.1 รายวิชา 12 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์  
48 หน่วยกิต (รวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต) 

4.71 0.49 มากที่สุด 

 - รายวิชาบังคับ            6 หนว่ยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)    
 - รายวิชาบังคับ            6 หนว่ยกิต    
 - รายวิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต    
 - วิทยานิพนธ์             48 หนว่ยกิต    

3. แบบ 2.2 รายวิชา 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์  
48 หน่วยกิต (รวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต) 

4.71 0.49 มากที่สุด 

 - รายวิชาบังคับ           6 หนว่ยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)    
 - รายวิชาบังคับ           6 หนว่ยกิต    
 - รายวิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า      18 หน่วยกิต    
 - วิทยานิพนธ์            48 หนว่ยกิต    

 
1.3 ผลการประเมินรายวิชาในหลักสูตร 
ผลการประเมินรายวิชาในหลักสูตรเป็นการประเมินเฉพาะรายวิชาที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอนรายวิชานั้น ซึ่งท าการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน จ านวน 7 คน และนักศึกษา จ านวน 23 
คน ผลการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ เนื้อหารายวิชา และการเรียนการสอน ดังนี้ 

ผลการประเมินรายวิชาในหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้สอน พบว่า มีรายวิชาที่ได้รับการประเมินจาก
อาจารย์ผู้สอน จ านวน 15 รายวิชา ซึ่งรายวิชาต่าง ๆ มีความเหมาะสมด้านเนื้อหารายวิชาอยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.00 - 5.00) สอดคล้องกับผลการประเมินความเหมาะสมด้านการเรียนการสอน ซึ่งมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน (ค่าเฉลี่ย 4.00 - 5.00) (ตารางท่ี 3) 

ผลการประเมินรายวิชาในหลักสูตรโดยนักศึกษา พบว่า มีรายวิชาที่ได้รับการประเมินจากนักศึกษา 
จ านวน 14 รายวิชา ซึ่งทั้ง 14 รายวิชา นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมด้านเนื้อหารายวิชาและมี
ความเหมาะสมด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.85 - 5.00) สอดคล้องกับผลการ
ประเมินความเหมาะสมด้านการเรียนการสอน ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน (ค่าเฉลี่ย 
4.85 - 5.00) (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาและการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน 

รายวิชา เนื้อหา การเรียนการสอน 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการ
ส าหรับอาคาร 
 

4.00 - มาก 4.00 - มาก 

261 433 ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ สถาปัตยกรรม และธรรมชาติ 

5.00 - มากที่สุด 5.00 - มากที่สุด 

261 434 ศิลปะการก่อสร้าง 
รายละเอียด และวัสดุในงาน
สถาปัตยกรรม 

5.00 - มากที่สุด 5.00 - มากที่สุด 

261 435 การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 

4.50 0.71 มากที่สุด 4.50 0.71 มากที่สุด 

261 436 สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์
วัฒนธรรมสากล 

4.50 0.71 มากที่สุด 4.50 0.71 มากที่สุด 

261 437 สถาปัตยกรรมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 

4.00 - มาก 4.00 - มาก 

261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคาร 

4.00 - มาก 4.00 - มาก 

261 440 การระบายอากาศด้วยวิธี
ธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 

5.00 - มากที่สุด 5.00 - มากที่สุด 

261 441 แสงในงานสถาปัตยกรรม 4.00 - มาก 4.00 - มาก 
261 710 สัมมนาทฤษฎี
สถาปัตยกรรม 1 

5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

261 711 สัมมนาทฤษฎี
สถาปัตยกรรม 2 

5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

261 712 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1 5.00 - มากที่สุด 5.00 - มากที่สุด 
261 713 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2 5.00 - มากที่สุด 5.00 - มากที่สุด 
261 714 สัมมนาการอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อม  1 

5.00 - มากที่สุด 5.00 - มากท่ีสุด 

261 717 สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
สถาปัตยกรรม 

5.00 - มากที่สุด 5.00 - มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาและการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 

รายวิชา เนื้อหา การเรียนการสอน 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการ
ส าหรับอาคาร 

5.00 - มากที่สุด 5.00 - มากที่สุด 

261 433 ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ สถาปัตยกรรม และธรรมชาติ 

5.00 - มากที่สุด 5.00 - มากที่สุด 

261 434 ศิลปะการก่อสร้าง 
รายละเอียด และวัสดุในงาน
สถาปัตยกรรม 

5.00 - มากที่สุด 5.00 - มากที่สุด 

261 435 การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 

5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

261 440 การระบายอากาศด้วยวิธี
ธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 

5.00 - มากที่สุด 5.00 - มากที่สุด 

261 441 แสงในงานสถาปัตยกรรม 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
261 710 สัมมนาทฤษฎี
สถาปัตยกรรม 1 

4.85 0.37 มากที่สุด 4.85 0.49 มากที่สุด 

261 711 สัมมนาทฤษฎี
สถาปัตยกรรม 2 

4.85 0.37 มากที่สุด 4.90 0.31 มากที่สุด 

261 712 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
261 713 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
261 714 สัมมนาการอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อม  1 

5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

261 715 สัมมนาการอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อม 2  

5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

261 716 การวิจัยขั้นสูงทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
สภาพแวดล้อม 

5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

261 717 สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
สถาปัตยกรรม 

5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินความเหมาะสมของวิทยานิพนธ์ พบว่า อาจารย์และนักศึกษามีความ
คิดเห็นที่ค่อนข้างสอดคล้องกันโดยมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.86 – 4.70) 
มีเพียงเรื่องการประสานงานให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกของภาควิชาที่อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นว่า
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เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.14) ขณะที่ นักศึกษามีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.70) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในด้านต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า แหล่งทุน การตีพิมพ์ และการเผยแพร่
วิทยานิพนธ์ ที่ทั้งกลุ่มอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับที่น้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 
3.86 และ 3.96 ตามล าดับ) (ตารางท่ี 5) 

 
ตารางท่ี 5 ผลการประเมินความเหมาะสมของวิทยานิพนธ์ 

 วิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

4.29 0.76 มากที่สุด 4.70 0.47 มากที่สุด 

2. เกณฑ์ มาตรฐานในการ
ประเมินวิทยานิพนธ์ 

4.29 0.76 มากที่สุด 4.70 0.47 มากที่สุด 

3. การประสานงานให้ข้อมูล และ
อ านวยความสะดวกของ
ภาควิชา  

4.14 0.90 มาก 4.70 0.56 มากที่สุด 

4. แหล่งค้นคว้า สื่อการเรียนรู้  
ที่สนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ 

4.00 0.82 มาก 4.04 0.98 มาก 

5. แหล่งทุน การตีพิมพ์ และ 
การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ 

3.86 0.69 มาก 3.96 0.82 มาก 

จากผลการประเมินความเหมาะสมของวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา เมื่อน ามา
วิเคราะห์ความแตกกต่างโดยใช้การทดสอบที (t-test) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า อาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แสดงว่าอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีความคิดเห็นต่อความ
เหมาะสมของวิทยานิพนธ์ในทุกประเด็นสอดคล้องกัน (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบความแตกต่างของผลการประเมินความเหมาะสมของวิทยานิพนธ์ระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

 วิทยานิพนธ์ t Sig. 
1. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 0.71 0.48 
2. เกณฑ์ มาตรฐานในการประเมินวิทยานิพนธ์ 0.82 0.42 
3. การประสานงานให้ข้อมูล และอ านวยความสะดวกของภาควิชา  0.02 0.98 
4. แหล่งค้นคว้า สื่อการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ -0.82 0.42 
5. แหล่งทุน การตีพิมพ์ และการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ -0.02 0.98 
6. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 0.24 0.81 
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 ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตรและวิทยานิพนธ์จากแบบสอบถามปลายเปิด 
มีนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จ านวน 3 คน สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

ด้านการเรียนการสอน นักศึกษาต้องการให้มีการจัด field trip ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 
เช่นเดียวกับในระดับปริญญาตรี ต้องการให้มี lecture ที่เป็นการบรรยายแบบเจาะลึก โดยอาจมีการเชิญ
อาจารย์ภายนอกมาบรรยายให้ให้กับนักศึกษาชั้นปีสูง ๆ เช่น หัวข้อที่เกี่ยวกับการวิจัย , socioculture, 
sociology, theory เป็นต้น  

ด้านการท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องการให้มี workshop เกี่ยวกับการเขียน academic writing 
การก าหนดเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานประเภทบทความวิชาการและบทความวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา 
และการนับหรือไม่นับรวมผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ รูปแบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาอาจเป็นลักษณะของการให้ค าปรึกษารวมระหว่างกลุ่มนักศึกษาต่างชั้นปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการศึกษาที่ดี ทั้งนี้ในประเด็นความสนใจและเนื้อหาวิทยานิพนธ์ที่แตกต่างกันอาจพิจารณา
ให้ค าปรึกษาเฉพาะอย่างเข้มข้นแก่นักศึกษาในชั้นปีที่ 2 เพ่ือให้สามารถวางเป้าหมายให้สอดคล้องกับส่วนที่
ต้องมีการปรับปรุงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของการใช้หลักสูตร 

การประเมินผลการใช้หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประเมินปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร 
(input) ด้านผู้ เรียนและด้านผู้สอน ซึ่งพิจารณาจากคุณลักษณะของผู้ เรียนและผู้สอน การประเมิน
กระบวนการด าเนินงาน (process) พิจารณาจากการเรียนการสอน การวัดและประเมิน  การบริหารจัดการ
หลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน จ านวน 7 คน และนักศึกษา 
จ านวน 23 คน ดังนี้ 

2.1 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร 
ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าด้านผู้เรียน จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า นักศึกษาในหลักสูตรส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 73.9) แบ่งเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 - 2561 ในสัดส่วนที่
ค่อนข้างใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 21.7 - 30.4) นักศึกษาในหลักสูตรส่วนใหญ่ท าการศึกษาในแผนการศึกษา
รูปแบบที่ 1.1 ซึ่งเป็นการท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 48 หน่วยกิต (ร้อยละ 82.6) และส่วนใหญ่เลือกวิชาเอก
ทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบ (ร้อยละ 73.9) 

จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบันอยู่ใน
ระดับสูงระหว่าง 3.51 - 4.00 (ร้อยละ 82.6) ซึ่งเมื่อพิจารณาพ้ืนฐานของผู้เรียน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับโท สาขาสถาปัตยกรรม (ร้อยละ 95.7 , 87.0 ตามล าดับ) จาก
สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี เห็นได้จากเกรดเฉลี่ย
สะสมระดับปริญญาตรี ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 3.00 - 3.50 (ร้อยละ 60.9) และมี
เกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทในระดับสูงเช่นเดียวกันระหว่าง 3.51 - 4.00 (ร้อยละ 60.9) แสดงให้เห็นว่า
คุณลักษณะของผู้เรียนในหลักสูตรนี้มีพ้ืนฐานความรู้ที่ดีสอดคล้องกับหลักสูตร 
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาพ้ืนฐานการท างานและลักษณะอาชีพของผู้เรียน จะเห็นได้ว่า นักศึกษาใน
หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา (ร้อยละ 47.8) และสถาปนิก (ร้อยละ 34.8) โดย
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานสูง ซึ่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 43.5) 
และประสบการณ์ระหว่าง 4-6 ปี (ร้อยละ 30.4) 

เหตุผลที่ผู้ เรียนเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า หลักสูตรมีเนื้อหาวิชาสอดคล้องกับความต้องการ ความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน และหลักสูตรมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ (ร้อยละ 29.73, 
24.32, 21.62 ตามล าดับ) แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรมีจุดเด่นที่ส าคัญ 2 ประการ คือ ตัวหลักสูตรที่มีคุณภาพใน
ด้านเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ ประการ
ต่อมา คือ ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนและมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางท่ี 7 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าด้านผู้เรียน 

ปัจจัยน าเข้าด้านผู้เรียน จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 17 73.9 
หญิง 6 26.1 

ปีท่ีเข้าศึกษา   
ปีการศึกษา 2558 6 26.1 
ปีการศึกษา 2559 5 21.7 
ปีการศึกษา 2560 7 30.4 
ปีการศึกษา 2561 5 21.7 

แผนการศึกษา   
แบบที่ 1.1 (วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต) 19 82.6 
แบบที่ 2.1 (รายวิชา 12 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต) 4 17.4 
แบบที่ 2.2 (รายวิชา 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต) - - 

วิชาเอก   
ทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบ 17 73.9 
การอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 3 13.0 

เกรดเฉลี่ยสะสม ปัจจุบัน   
ต่ ากว่า 3.00 - - 
3.00 - 3.50 3 13.0 
3.51 - 4.00 19 82.6 
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ปัจจัยน าเข้าด้านผู้เรียน จ านวน ร้อยละ 
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   

สถาปัตยกรรม 22 95.7 
สาขาอ่ืน ๆ 1 4.3 

เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี   
2.00 - 2.50 - - 
2.51 - 3.00 6 26.1 
3.01 - 3.50 14 60.9 
3.51 - 4.00 2 8.7 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 5.0 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 5.0 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 10.0 
มหาวิทยาลัยรังสิต 1 5.0 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 5.0 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 8 40.0 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3 15.0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 15.0 

สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท   
สถาปัตยกรรม 20 87.0 
สาขาอ่ืน ๆ 1 4.3 

เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาโท   
2.00 - 2.50 - - 
2.51 - 3.00 - - 
3.01 - 3.50 8 34.8 
3.51 - 4.00 14 60.9 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 15.0 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 9 45.0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 15.0 
ANHALT 1 5.0 
HARVARD 1 5.0 
MICHICAN 2 10.0 
WISMAR 1 5.0 
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ปัจจัยน าเข้าด้านผู้เรียน จ านวน ร้อยละ 
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   

สถาปัตยกรรม 22 95.7 
สาขาอ่ืน ๆ 1 4.3 

เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี   
2.00 - 2.50 - - 
2.51 - 3.00 6 26.1 
3.01 - 3.50 14 60.9 
3.51 - 4.00 2 8.7 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 5.0 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 5.0 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 10.0 
มหาวิทยาลัยรังสิต 1 5.0 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 5.0 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 8 40.0 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3 15.0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 15.0 

สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท   
สถาปัตยกรรม 20 87.0 
สาขาอ่ืน ๆ 1 4.3 

เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาโท   
2.00 - 2.50 - - 
2.51 - 3.00 - - 
3.01 - 3.50 8 34.8 
3.51 - 4.00 14 60.9 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 15.0 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 9 45.0 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 15.0 
ANHALT 1 5.0 
HARVARD 1 5.0 
MICHICAN 2 10.0 
WISMAR 1 5.0 
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ปัจจัยน าเข้าด้านผู้เรียน จ านวน ร้อยละ 
ประสบการณ์ท างานทั้งหมด ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   

ต่ ากว่า 1 ปี 1 4.3 
1-3 ปี 2 8.7 
4-6 ปี 7 30.4 
7-10 ปี 3 13.0 
มากกว่า 10 ปี 10 43.5 

ลักษณะอาชีพ   
สถาปนิก 8 34.8 
อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา 11 47.8 
นักวิจัยในหน่วยงานรัฐและเอกชน - - 
อาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4 17.3 

เหตุผลที่เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  

หลักสูตรมีเนื้อหาวิชาสอดคล้องกับความต้องการ 22 29.73 
ความมีชื่อเสียงของคณะ/มหาวิทยาลัย 11 14.86 
หลักสูตรมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ 16 21.62 
ได้รับการแนะน าจากคนในครอบครัว/คนรู้จัก   6 8.11 
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน 18 24.32 
อ่ืน ๆ 1 1.35 

ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าด้านผู้สอน พบว่า อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก (ร้อยละ 71.4) โดยส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ร้อยละ 71.4) และ
มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 42.9) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความ
เหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิและประสบการณ์การสอน (ตารางท่ี 8) 
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ตารางท่ี 8 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าด้านผู้สอน 
ปัจจัยน าเข้าด้านผู้สอน จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 2 28.6 
หญิง 5 71.4 

วุฒิการศึกษา   
ปริญญาตรี - - 
ปริญญาโท 2 28.6 
ปริญญาเอก 5 71.4 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ไม่มี 2 28.6 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 71.4 
รองศาสตราจารย์ - - 
ศาสตราจารย์ - - 

ประสบการณ์การสอน   
ต่ ากว่า 5 ปี - - 
5-10 ปี 2 28.6 
1-15 ปี 2 28.6 
มากกว่า 15 ปี 3 42.9 

 
2.2 ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวัดและประเมิน 

การบริหารจัดการหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน จ านวน 7 คน 
และนักศึกษา จ านวน 23 คน ผลการประเมินเป็นดังนี้ 

ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานโดยอาจารย์ผู้สอน เป็นดังนี้ (ตารางท่ี 9)  
ด้านการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย 4.00 – 4.57) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอน และอาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมี
ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.57 เท่ากัน) 

ด้านการวัดและประเมิน อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นว่าการวัดและประเมินมีความเหมาะสมอยู่ใ น
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57 – 4.71)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกณฑ์การวัดและประเมินที่มีความถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ และการเรียนการสอนที่มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประเมินตนเอง ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.71 เท่ากัน) 
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ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นว่าการบริหารจัดการหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.43 – 4.57)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.57) 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นด้านที่อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมน้อย
กว่าด้านอื่น ๆ โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71 เท่ากัน) 
ตารางท่ี 9 ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานโดยอาจารย์ผู้สอน 

 กระบวนการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
 การเรียนการสอน    

1. นักศึกษามีพ้ืนฐานทักษะความรู้ที่เพียงพอต่อการศึกษาใน
หลักสูตร 

4.00 0.58 มาก 

2. นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน 

4.57 0.53 มากที่สุด 

3. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.57 0.53 มากที่สุด 
4. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน 4.43 0.53 มากที่สุด 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.43 0.53 มากที่สุด 

6. การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 

4.14 0.69 มาก 

 การวัดและประเมิน    
7. วิธีการวัดและประเมินมีความเหมาะสมกับสภาพการเรียน

การสอน 
4.57 0.53 มากที่สุด 

8. เกณฑ์การวัดและประเมินมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 4.71 0.49 มากที่สุด 
9. การเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประเมินตนเอง 4.71 0.49 มากที่สุด 
 การบริหารจัดการหลักสูตร    

10. การจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม 4.57 0.53 มากที่สุด 
11. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน

กับนักศึกษา 
4.43 0.79 มากที่สุด 

12. การมีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา 

4.43 0.79 มากที่สุด 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน    
13. ความทันสมัยของหนังสือและวารสารวิชาการ 3.71 0.49 มาก 
14. 
15. 

ความเพียงพอของหนังสือและวารสารวิชาการ  
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศ 
การเรียนรู้ 

3.71 
3.71 

0.49 
0.49 

มาก 
มาก 
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ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานโดยนักศึกษา เป็นดังนี้ (ตารางท่ี 10)  
ด้านการเรียนการสอน นักศึกษาในหลักสูตรมีความคิดเห็นว่าการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.78 – 4.61) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
รายวิชาที่สอน และการสอนของอาจารย์ผู้สอนที่มีวิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้ อหาวิชา (ค่าเฉลี่ย 4.61 และ 
4.57 ตามล าดับ) ซึ่งนักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับที่มากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ  

ด้านการวัดและประเมิน นักศึกษามีความคิดเห็นว่าการวัดและประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.35 – 4.48)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีการวัดและประเมินที่มีความเหมาะสมกับสภาพการ
เรียนการสอนและเกณฑ์การวัดและประเมินที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.48 เท่ากัน) 

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร นักศึกษามีความคิดเห็นว่าการบริหารจัดการหลักสูตรมี ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.48 – 4.65)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.65) 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นด้านที่นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมน้อยกว่า
ด้านอื่น ๆ โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.52 - 3.61) ซึ่งประเด็นที่มีความเหมาะสมน้อยกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.52) 
ตารางท่ี 10 ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานโดยนักศึกษา 

 กระบวนการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
 การเรียนการสอน    

1. นักศึกษามีพ้ืนฐานทักษะความรู้ที่เพียงพอต่อการศึกษาใน
หลักสูตร 

3.78 0.74 มาก 

2. นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน 

4.39 0.50 มากที่สุด 

3. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.57 0.59 มากที่สุด 
4. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน 4.61 0.50 มากที่สุด 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.43 0.79 มากที่สุด 

6. การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 
 

4.05 1.00 มาก 

 การวัดและประเมิน    
7. วิธีการวัดและประเมินมีความเหมาะสมกับสภาพการเรียน

การสอน 
4.48 0.51 มากที่สุด 

8. เกณฑ์การวัดและประเมินมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 4.48 0.51 มากที่สุด 
9. การเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประเมินตนเอง 4.35 0.65 มากท่ีสุด 
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 กระบวนการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
 การบริหารจัดการหลักสูตร    
10. การจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม 4.65 0.49 มากที่สุด 
11. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน

กับนักศึกษา 
4.61 0.50 มากที่สุด 

12. การมีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา 

4.48 0.59 มากที่สุด 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน    
13. ความทันสมัยของหนังสือและวารสารวิชาการ 3.61 0.94 มาก 
14. ความเพียงพอของหนังสือและวารสารวิชาการ  3.57 1.12 มาก 
15. สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศ 

การเรียนรู้ 
3.52 0.79 มาก 

จากผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงาน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาโดยใช้การทดสอบที (t-test) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
พบว่า อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แสดงว่าอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีความ
คิดเห็นต่อความเหมาะสมของกระบวนการใช้หลักสูตรในทุกประเด็นสอดคล้องกัน (ตารางท่ี 11) 

ตารางที่ 11 ผลการทดสอบความแตกต่างของผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานระหว่างอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษา 

 กระบวนการด าเนินงาน t Sig. 
 การเรียนการสอน   

1. นักศึกษามีพ้ืนฐานทักษะความรู้ที่เพียงพอต่อการศึกษาในหลักสูตร 0.71 0.48 
2. นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 0.82 0.42 
3. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 0.02 0.98 
4. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน -0.82 0.42 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง -0.02 0.98 
6. การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 0.24 0.81 
 

7. 
การวัดและประเมิน 

วิธีการวัดและประเมินมีความเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน 
 

0.42 
 

0.68 
8. เกณฑ์การวัดและประเมินมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 1.11 0.29 
9. การเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประเมินตนเอง 1.38 0.18 

 การบริหารจัดการหลักสูตร   
10. การจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม -0.38 0.71 
11. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับนักศึกษา -0.57 0.58 
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 กระบวนการด าเนินงาน t Sig. 
12. การมีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างอาจารย์และนักศึกษา -0.18 0.86 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน   
13. ความทันสมัยของหนังสือและวารสารวิชาการ 0.28 0.78 
14. ความเพียงพอของหนังสือและวารสารวิชาการ  0.34 0.74 
15. สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 0.61 0.55 

โดยสรุปผลจากการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2558) พบว่า เมื่อพิจารณาปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่างมีคุณลักษณะที่
สอดคล้องกับหลักสูตร โดยผู้เรียนในหลักสูตรส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรม มีผลการเรียนที่
ดีทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก มีประสบการณ์การท างานสูงทั้งในด้านวิชาการและการท างานในสาขา
วิชาชีพ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรจากผลการประเมินของผู้ใช้หลักสูตรทั้งอาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษา พบว่า ผู้ใช้หลักสูตรทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมใน
ด้านเนื้อหารายวิชาและการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด มีกระบวนการด าเนินงานของหลักสูตรที่
เหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุดเช่นเดียวกัน ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมิน การบริหาร
จัดการหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  
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สรุปผลการประเมิน แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการประเมิน 
1. ผลการประเมินความเหมาะสมของเอกสารหลักสูตร  

ผลการประเมินวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ 1) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการเพ่ิมคุณภาพของการสร้างสรรค์

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 2) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพที่ส่งเสริมพัฒนาและ

สร้างสรรค์สังคมไทย และ 3) เพ่ือเพ่ิมพูนผลการค้นคว้าวิจัยขั้นสูงทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีกระบวนการ

สร้างสรรค์และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพสถาปัตยกรรม และตอบสนองและน าไปสู่การพัฒนาสังคม

และเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.71 และ 4.86)สอดคล้องกับ

พันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลการประเมินโครงสร้างหลักสูตร พบว่า โครงสร้างหลักสูตรทั้ง 3 แบบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.71 และ 4.86) โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ซึ่งอาจารย์

ผู้สอนมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมมากกว่ารูปแบบอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.86) โดยนักศึกษาในหลักสูตรส่วนใหญ่

ศึกษาในรูปแบบนี้ 

ผลการประเมินรายวิชาในหลักสูตร พบว่า รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

ถึงมากที่สุดทั้งในด้านเนื้อหาวิชาและการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาบังคับทั้ ง 4 รายวิชา ได้แก่ 

รายวิชา 261 712 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1, 261 713 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2, 261 716 การวิจัยขั้นสูงทาง

สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 261 717 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสถาปัตยกรรมการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร และ

รายวิชาบังคับ แบบไม่นับหน่วยกิต ได้แก่ รายวิชา 261 710 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1 , 261 711 

สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2, 261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  1 และ 261 715 

สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 2 ซึ่งทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00 เท่ากันทุกรายวิชา)  

ส าหรับวิทยานิพนธ์ ผลการประเมินพบว่าทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุดสอดคล้องกัน (ค่าเฉลี่ย 3.86 – 4.70) โดยประเด็นที่มีความเหมาะสมอยู่

ในระดับมากน้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับแหล่งค้นคว้า สื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการท า

วิทยานิพนธ์ แหล่งทุน การตีพิมพ์และเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ค่าเฉลี่ย 3.86 – 4.04) 
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2. ผลการประเมินการใช้หลักสูตร 
 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร พบว่า ในด้านผู้เรียน นักศึกษาของหลักสูตรเป็นผู้ที่มี

คุณลักษณะสอดคล้องกับหลักสูตร โดยส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรม (ร้อยละ 95.7) มีผล

การเรียนที่ดีทั้งในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 60.9 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01 – 3.50) ปริญญาโท (ร้อยละ 60.9 

มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.51 – 4.00) และปริญญาเอก (ร้อยละ 82.6 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.51 – 4.00) โดยเป็นผู้ที่

มีประสบการณ์การท างานสูง (ร้อยละ 43.5 มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปี) และมีการประกอบอาชีพใน

สายงานที่เก่ียวข้องทั้งด้านวิชาการ (ร้อยละ 47.8) และสถาปนิก (ร้อยละ 34.8)  และ ในด้ าน ผู้ ส อน  พบ ว่ า 

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและมีต าแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 71.4 ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก และเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์) โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอนสูง (ร้อยละ 42.9 ประสบการณ์

การสอนมากกว่า 15 ปี) 

 ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงาน พบว่า ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมิน ด้าน

การบริหารจัดการหลักสูตร และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ผู้ใช้หลักสูตรทั้งอาจารย์ผู้สอนและ

นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม สิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน ยังคงเป็นด้านที่ผู้ใช้หลักสูตรมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ 

(ค่าเฉลี่ย 3.52 - 3.71) โดยเฉพาะนักศึกษามีความคิดเห็นว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ช่วยส่งเสริม

บรรยากาศการเรียนรู้และความเพียงพอของหนังสือและวารสารวิชาการยังมีความเหมาะสมอยู่ในระดับที่น้อย

กว่าประเด็นอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.52, 3.57) 

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 ผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)จาก
ผู้ใช้หลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีจุดเด่นของเนื้อหาหลักสูตรที่เหมาะสมทั้งวัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร และ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร เห็นได้จากผลการประเมินความเหมาะสมของรายวิชา
ต่าง ๆ ในหลักสูตร ทั้งรายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกต่าง ๆ ที่มีการเปิดสอนหลายวิชา สอดคล้องกับเหตุผล
ของผู้เรียนที่เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ซึ่งร้อยละ 29.73 และ 21.62 ให้เหตุผลว่าหลักสูตรมีเนื้อหาวิชา
สอดคล้องกับความต้องการ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ ในด้านการใช้หลักสูตร จะ
เห็นได้ว่าหลักสูตรมีปัจจัยน าเข้าท้ังด้านผู้เรียนและผู้สอนที่มีมาตรฐาน เห็นได้จากคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีผล
การเรียนดีและมีประสบการณ์การท างานทั้งในด้านวิชาชีพและวิชาการที่เหมาะสมกับการศึกษาในรูปแบบของ
การท าวิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) อย่างไรก็ตาม ยังคงมีบางประเด็นในส่วนของกระบวนการด าเนินงานที่ผู้ใช้
หลักสูตรมีความคิดเห็นว่ายังมีความเหมาะสมน้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ อยู่บ้าง ดังนั้น แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรจึงเป็นการปรับปรุงบางส่วนเพ่ือให้หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้หลักสูตรมากขึ้น ได้แก่  
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1. ด้านเอกสารหลักสูตร แม้ว่าเนื้อหาหลักสูตรมีความเหมาะสมแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมและวิชาชีพ อาจมีการปรับปรุง
เนื้อหาและการเรียนการสอนในบางรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของผู้เรียน
มากขึ้น รวมถึงจัดให้มีการบรรยายเพิ่มเติมในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ การอบรมฝึกปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการ
ท าวิทยานิพนธ์ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

2. ด้านกระบวนการใช้หลักสูตร จากผลการประเมินพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความคิดเห็นว่า
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  และความเพียงพอของหนังสือและ
วารสารวิชาการยังมีความเหมาะสมน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ ซึ่งหากคณะมีการปรับปรุงพ้ืนที่แล้ว ควรพิจารณาการ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากขึ้น เช่น การมีพ้ืนที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดนิทรรศการ การสัมมนา การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้า นอกจากนี้ ควรมี
การสื่อสารและสร้างเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบัณฑิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 
เพ่ือสร้างความผูกพันและร่วมมือท างานด้านวิชาการและวิชาชีพในอนาคตต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
1. การประเมินในครั้งนี้เป็นการประเมินระหว่างที่มีการใช้หลักสูตรจากผู้ใช้หลักสูตร 2 กลุ่ม ได้แก่ 

อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการให้ข้อมูลในเชิงปริมาณ ถ้าหากต้องการศึกษาข้อมูลในเชิง
ลึกควรจัดให้มีการสนทนากลุ่ม (focus group) เพ่ิมเติมในบางประเด็นที่ต้องการพัฒนา หรือรับฟังความ
คิดเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ อาจารย์พิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

2. การประเมินในครั้งต่อไป หากหลักสูตรมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรแล้วควรท าการ
ประเมินสรุปรวม (summative evaluation) เพ่ือสรุปผลของหลักสูตรทั้งหมด โดยท าการประเมินผลผลิตของ
หลักสูตรจากการประเมินบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ส าหรับการน าผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใน
ครั้งตอ่ไป 
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
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ภาคผนวก จ 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มีความ

สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีโครงสร้างของ
หลักสูตรเป็นแบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2  

 
1. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
การปรับปรุงหลักสูตร มีความเหมือน และความแตกต่างกับหลักสูตรเดิม  ดังนี้ 
แบบ 1.1 

 
หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ที่แตกต่าง 

หมายเหตุ 
เกณฑ์กระทรวง 

ศึกษาธิการ 
เดิม 

(ฉบับปี พ.ศ. 
2558) 

ปรับปรุง 
(ฉบับปี พ.ศ. 

2563) 
วิชาพื้นฐานบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) ไม่มีก าหนด 6 (ไม่นับ

หน่วยกิต) 
6 (ไม่นับ
หน่วยกิต) 

- เท่าเดิม 

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 48 48 48 - เท่าเดิม 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 48 48 48 - เท่าเดิม 

 
แบบ 2.1 

 
หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ที่แตกต่าง 

หมายเหตุ 
เกณฑ์กระทรวง 

ศึกษาธิการ 
เดิม 

(ฉบับปี พ.ศ. 
2558) 

ปรับปรุง 
(ฉบับปี พ.ศ. 

2563) 
วิชาพื้นฐานบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) ไม่มีก าหนด 6 (ไม่นับ

หน่วยกิต) 
6 (ไม่นับ
หน่วยกิต) 

- เท่าเดิม 

วิชาบังคับ 
ไม่น้อยกว่า 12 

6 6 - เท่าเดิม 
วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 -     เท่าเดิม 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 36 48 48 -     เท่าเดิม 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 48 60 60 - เท่าเดิม 

 
แบบ 2.2 

 
หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ที่แตกต่าง 

หมายเหตุ 
เกณฑ์กระทรวง 

ศึกษาธิการ 
เดิม 

(ฉบับปี พ.ศ. 
2558) 

ปรับปรุง 
(ฉบับปี พ.ศ. 

2563) 
วิชาพื้นฐานบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 

ไม่มีก าหนด 
6 (ไม่นับ
หน่วยกิต) 

6 (ไม่นับ
หน่วยกิต) 

- เท่าเดิม 

วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 24 6 6 - เท่าเดิม 
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หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ที่แตกต่าง 

หมายเหตุ 
เกณฑ์กระทรวง 

ศึกษาธิการ 
เดิม 

(ฉบับปี พ.ศ. 
2558) 

ปรับปรุง 
(ฉบับปี พ.ศ. 

2563) 
วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า18 ไม่น้อยกว่า18 - เท่าเดิม 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 48 48 48 - เท่าเดิม 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 72 72 - เท่าเดิม 

 
2. เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

2.1 วิชาเอกทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบ 
 

(1) หมวดวิชาบังคับ  
แบบ 1.1 (บังคับพื้นฐาน) ไม่นับหน่วยกิต 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 710  สัมมนาทฤษฎสีถาปัตยกรรม 1  3(2-2-5) 
 (Seminar in Architectural Theory I) 

261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม   
                                                   3(2-2-5) 
 (Architectural History and Theory) 

เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

261 711  สัมมนาทฤษฎสีถาปัตยกรรม 2  3(2-2-5) 
 (Seminar in Architectural Theory II) 

261 711 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม   3(2-2-5) 
 (Architectural Theory) 

เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

  
แบบ 2.1 (บังคับพื้นฐาน) ไม่นับหน่วยกิต 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 710  สัมมนาทฤษฎสีถาปัตยกรรม 1 3(2-2-5)         
  (Seminar in Architectural Theory I) 

261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม   
                                                    3(2-2-5) 
 (Architectural History and Theory) 

เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

261 711  สัมมนาทฤษฎสีถาปัตยกรรม 2 3(2-2-5) 
  (Seminar in Architectural Theory II) 

261 711 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม   3(2-2-5) 
 (Architectural Theory) 

เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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แบบ 2.1 (วิชาบังคับ)  
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

261 712  ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1 3(2-2-5) 
 (Architectural Theory I)  

261 712 สัมมนาทฤษฎีสถาปตัยกรรม  3(2-2-5) 
  (Seminar in Architectural Theory) 

เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

261 713  ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2 3(2-2-5) 
 (Architectural Theory II) 

261 713 สัมมนาทฤษฎีสถาปตัยกรรมและสภาพแวดล้อม  
  3(2-2-5) 
  ( Seminar in Architectural Theory and 

Environment) 

เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

 
แบบ 2.2 (บังคับพื้นฐาน) ไม่นับหน่วยกิต 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 710  สัมมนาทฤษฎสีถาปัตยกรรม 1 3(2-2-5) 
  (Seminar in Architectural Theory I) 

261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม   
                                                    3(2-2-5) 
 (Architectural History and Theory) 

เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

261 711  สัมมนาทฤษฎสีถาปัตยกรรม 2 3(2-2-5) 
  (Seminar in Architectural Theory II) 

261 711 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม    3(2-2-5) 
 (Architectural Theory) 

เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

 
แบบ 2.2 (วิชาบังคับ)  

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 712  ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1 3(2-2-5) 
  (Architectural Theory I)  

261 712 สัมมนาทฤษฎีสถาปตัยกรรม  3(2-2-5) 
  (Seminar in Architectural Theory) 

เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

261 713  ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2 3(2-2-5) 
  (Architectural Theory II) 

261 713 สัมมนาทฤษฎีสถาปตัยกรรมและสภาพแวดล้อม  
  3(2-2-5) 
  ( Seminar in Architectural Theory and 

Environment) 

เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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 (3) หมวดวิชาเลือก 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 415  เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร  
  3(3-0-6) 
 (Integrated Technology for Buildings) 

261 415  เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร    
  3(3-0-6) 
 (Integrated Technology for Buildings) 

คงเดิม 

 261 431 สัมมนาสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 (Seminar in Architecture) 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ์ 3(2-2-5) 
 (Critical Theory and Design Criticism) 

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

ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 

261 433 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สถาปัตยกรรม
 และธรรมชาต ิ 3(2-2-5) 
 (Man, Nature and Architecture)  

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

เปลี่ยนช่ือวิชา
ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 

261 434 ศิลปะการก่อสร้าง รายละเอียด และวสัดุ ใน 
           งานสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
 (Tectonic Theory, Architectural Details 
 and Materials) 

261 434 ศิลปะการก่อสร้าง รายละเอียด และวสัดุในงาน
สถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 

 (Tectonic Theory, Architectural Details 
and Materials) 

ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 

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

261 435  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทาง 
 สถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 (Advanced Architectural Analysis and 

Synthesis) 

ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 

261 436 สถาปัตยกรรมและภูมิทศัน์วัฒนธรรมสากล 
  3(2-2-5) 
 (Architecture and Global Cultural 
 Landscape) 

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

ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 

261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 (Green Architecture) 

261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 (Green Architecture) 

คงเดิม 

261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์
 สภาพแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
 (Building Environment Modeling and 
 Analysis) 

261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห ์
             สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น 3(2-2-5) 
 (Introduction to Building Environment   
 Modeling and Analysis) 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

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

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

261 439 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 ของอาคาร 3(2-2-5) 
 (Low Environmental Impact Building 
 Materials 

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

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 
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(4) หมวดวิทยานิพนธ์ 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 720 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 

261 720 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 

คงเดิม 

261 721 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 

261 721 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 

คงเดิม 

261 722 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 

261 722 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 

คงเดิม 

 

2.1 วิชาเอกการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 
 

(1) หมวดวิชาบังคับ  
แบบ 1.1 (บังคับพื้นฐาน) ไม่นับหน่วยกิต 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 714  สัมมนาการอนุรักษ์พลงังานและ  
 สภาพแวดล้อม 1  3(2-2-5) 
 (Seminar in Energy and Environmental 
 Conservation I ) 

261 714  สัมมนาการอนุรักษ์พลงังานและ 
 สภาพแวดล้อม 1  3(2-2-5) 
 (Seminar in Energy and Environmental   
 Conservation I) 

เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

261 715  สัมมนาการอนุรักษ์พลงังานและ  
 สภาพแวดล้อม 2  3(2-2-5) 
 (Seminar in Energy and Environmental 
 Conservation II ) 

261 715  สัมมนาการอนุรักษ์พลงังานและ 
 สภาพแวดล้อม 2  3(2-2-5) 
 (Seminar in Energy and Environmental   
 Conservation II ) 

เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

  
แบบ 2.1 (บังคับพื้นฐาน) ไม่นับหน่วยกิต 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 714  สัมมนาการอนุรักษ์พลงังานและ  
 สภาพแวดล้อม 1  3(2-2-5) 
 (Seminar in Energy and Environmental 
 Conservation I ) 

261 714  สัมมนาการอนุรักษ์พลงังานและ 
 สภาพแวดล้อม 1  3(2-2-5) 
 (Seminar in Energy and Environmental   
 Conservation I) 

เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

261 715  สัมมนาการอนุรักษ์พลงังานและ  261 715  สัมมนาการอนุรักษ์พลงังานและ เปลี่ยนแปลง

261 440  การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการ
 ออกแบบอาคาร 3(2-2-5) 
 (Natural Ventilation in Architectural 
 Design) 

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

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

261 441 แสงในงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Lighting in Architecture) 

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

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 
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 สภาพแวดล้อม 2  3(2-2-5) 
 (Seminar in Energy and Environmental 
 Conservation II ) 

 สภาพแวดล้อม 2  3(2-2-5) 
 (Seminar in Energy and Environmental   
 Conservation II ) 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

 
แบบ 2.1 (วิชาบังคับ)  

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 716  การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละ  
 สภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Advanced Research in Architecture   
 and Environment)  

261 716  การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละ  
 สภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Advanced Research in Architecture and   
 Environment)  

คงเดิม 

261 717  สถิติเพื่อการวิจยัทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
  (Statistics for Architectural Research 

261 717  สถิติเพื่อการวิจยัทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
  (Statistics for Architectural Research) 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

แบบ 2.2 (บังคับพื้นฐาน) ไม่นับหน่วยกิต 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

261 714  สัมมนาการอนุรักษ์พลงังานและ  
 สภาพแวดล้อม 1  3(2-2-5) 
 (Seminar in Energy and Environmental 
 Conservation I ) 

261 714  สัมมนาการอนุรักษ์พลงังานและ 
 สภาพแวดล้อม 1  3(2-2-5) 
 (Seminar in Energy and Environmental   
 Conservation I) 

เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

261 715  สัมมนาการอนุรักษ์พลงังานและ  
 สภาพแวดล้อม 2  3(2-2-5) 
 (Seminar in Energy and Environmental 
 Conservation II ) 

261 715  สัมมนาการอนุรักษ์พลงังานและ 
 สภาพแวดล้อม 2  3(2-2-5) 
 (Seminar in Energy and Environmental   
 Conservation II ) 

เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 
แบบ 2.2 (วิชาบังคับ)  

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 716  การวิจัยขั้นสูงทางสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละ  
 สภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Advanced Research in Architecture   
 and Environment)  

261 716  การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละ  
 สภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Advanced Research in Architecture and   
 Environment)  

คงเดิม 

261 717  สถิติเพื่อการวิจยัทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
  (Statistics for Architectural Research 

261 717  สถิติเพื่อการวิจยัทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
  (Statistics for Architectural Research) 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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 (3) หมวดวิชาเลือก 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 415  เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร  
  3(3-0-6) 
 (Integrated Technology for Buildings) 

261 415  เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร    
  3(3-0-6) 
 (Integrated Technology for Buildings) 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 261 431 สัมมนาสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 (Seminar in Architecture) 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ์ 3(2-2-5) 
 (Critical Theory and Design Criticism) 

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

ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 

261 433 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สถาปัตยกรรม
 และธรรมชาต ิ 3(2-2-5) 
 (Man, Nature and Architecture)  

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

เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา 
ค าอธิบาย
รายวิชาและ
ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 

261 434 ศิลปะการก่อสร้าง รายละเอียด และวสัดุ ใน
งานสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
 (Tectonic Theory, Architectural Details 
 and Materials) 

261 434 ศิลปะการก่อสร้าง รายละเอียด และวสัดุในงาน
สถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 

 (Tectonic Theory, Architectural Details 
and Materials) 

 

ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 

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

261 435  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทาง 
 สถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 (Advanced Architectural Analysis and 

Synthesis) 

ปรับสัดส่วน
หนว่ยกิต 

261 436 สถาปัตยกรรมและภูมิทศัน์วัฒนธรรมสากล 
  3(2-2-5) 
 (Architecture and Global Cultural 
 Landscape) 

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

 Landscape) 

ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 

261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 (Green Architecture) 

261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 (Green Architecture) 

เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์
 สภาพแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
 (Building Environment Modeling and 
 Analysis) 

261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห ์
             สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น 3(2-2-5) 
 (Introduction to Building Environment   

 Modeling and Analysis) 

เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห ์
             สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง 3(2-2-5) 
 (Advanced Building Environment  

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

  
(4) หมวดวิทยานิพนธ์ 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 720 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 

261 720 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 

คงเดิม 

261 721 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทยีบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 

261 721 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 

คงเดิม 

261 722 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 

261 722 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 

คงเดิม 

 
 
3. การปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  (1) หมวดวิชาบังคับ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 710 สัมมนาทฤษฎสีถาปัตยกรรม 1  3(2-2-5) 
 (Seminar in Architectural Theory I) 
 การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การ
น าเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ และการทบทวน
วรรณ กรรมเกี่ ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดทาง
สถาปัตยกรรม  
        Inquiry using information technology ; 
presentation and discussion of topics 
studied as well as literature reviews concerning 
architectural theories and concepts. 
 

261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม    
                                                      3(2-2-5)  
 (Architectural History and Theory) 
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทฤษฎีและ
แนวความคิดทางสถาปัตยกรรมตะวันตกตั้งแต่ยุคกรีกมา
จนถึงยุคนีโอคลาสสิค โดยเน้นการสร้างความเข้าใจจาก
การวิเคราะห์เปรียบเทียบงานออกแบบสถาปัตยกรรมใน
แต่ละยุคสมัย และความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์
และทฤษฎีสถาปัตยกรรม  
 Architectural history, theories and 
concepts from Greek to Neoclassic periods; 

เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 Modeling and Analysis) 
261 439 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 ของอาคาร 3(2-2-5) 
 (Low Environmental Impact Building 
 Materials 

261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ  
 อาคาร 3(2-2-5) 
 (Low Environmental Impact Building   

 Materials) 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

261 440  การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการ
 ออกแบบอาคาร 3(2-2-5) 
 (Natural Ventilation in Architectural 
 Design) 

261 441  การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการ  
 ออกแบบอาคาร 3(2-2-5) 
  (Natural Ventilation in Architectural   

 Design) 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

261 441 แสงในงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Lighting in Architecture) 

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

เปลี่ยนรหัส
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
comparing architectural designs of the periods; 
analysis and comparative methods to study 
architecture of each period focusing on the 
relationship between history and theory of 
architecture.  

261 711 สัมมนาทฤษฎสีถาปัตยกรรม 2  3(2-2-5) 
  (Seminar in Architectural Theory II) 
วิชาบังคับก่อน 261 710 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1 
 การค้นคว้าขั้นสูง การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การ
น าเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ และการทบทวน
วรรณ กรรมเกี่ ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดทาง
สถาปัตยกรรม  
 Inquiry using advanced information 
technology ; presentation and discussion of 
topics studied as well as literature reviews 
concerning architectural theories and concepts.  

261 711 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม  3(2-2-5)  
 (Architectural Theory) 
วิชาบังคับก่อน 261 710 ประวัตศิาสตร์และทฤษฎ ี
                  สถาปัตยกรรม  
 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดทาง
สถาปัตยกรรม ในประวัติศาสตร์ตะวันตกตั้งแต่ยุคนีโอ
คลาสสิคมาจนถึงยุคปัจจุบัน โดยเน้นการสร้างความ
เข้าใจจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบงานความสัมพันธ์
ระหว่างทฤษฎีและงานออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละ
ยุคสมัย  
 Architectural theories and concepts 
from Neoclassic to Contemporary periods; 
analysis and comparative methods to study 
architecture of each period, focusing on the 
relationship between theory and practice.  

เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

261 712 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1  3(2-2-5)  
  (Architectural Theory I) 
 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดทาง
สถาปัตยกรรม ในประวัติศาสตร์ตะวันตกตั้งแต่ยุคกรีกมา
จนถึงยุคนีโอคลาสสิค เปรียบเทียบกับงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย  
 Architectural theories and concepts 
from Greek to Neoclassic period; comparing 
architectural designs of each period.  

261 712 สัมมนาทฤษฎสีถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
 (Seminar in Architectural Theory) 
 การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การ
จัดระบบข้อมูล การน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ 
และการทบทวนวรรณ กรรม เกี่ ย วกับทฤษฎี และ
แนวความคิดทางสถาปัตยกรรม  
 Inquiry using information technology ; 
presentation and discussion of topics studied; 
literature reviews concerning architectural 
theories and concepts. 

เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

261 713 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2 3(2-2-5)  
 (Architectural Theory II) 
 วิชาบังคับก่อน 261 712 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม 1 
 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดทาง
สถาปัตยกรรม ในประวัติศาสตร์ตะวันตกตั้งแต่ยุคนีโอ
คลาสสิคมาจนถึงยุคปัจจุบัน  เปรียบเทียบกับงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย  
 Architectural theories and concepts 

261 713 สัมมนาทฤษฎสีถาปัตยกรรมและ   3(2-2-5) 
            สภาพแวดล้อม  
 (Seminar in Architectural Theory   
             and Environment) 
เงื่อนไข : ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกติ และวัดผลการศึกษา
เป็น S หรือ U  
 การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การ
น าเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ และการทบทวน

เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
from Neoclassic to Contemporary period; 
comparing architectural designs in each period.  
 

วรรณ กรรมเกี่ ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดทาง
สถาปัตยกรรม  
 Inquiry using information technology ; 
presentation and discussion of topics studied; 
literature reviews concerning architectural 
theories and concepts. 

261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและ  
 สภาพแวดล้อม  1  3(2-2-5) 
 (Seminar in Energy and   
 Environmental Conservation  I) 
 การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การ
น าเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ และการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร  
 Inquiry using information technology ; 
presentation and discussion of topics studied as 
well as literature reviews in architectural energy 
conservation.  
 

261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและ    3(2-2-5)  
            สภาพแวดล้อม  1   
 (Seminar in Energy and   
             Environmental Conservation  I)  
 การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การ
น าเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ และการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร  
 Inquiry using information technology; 
presentation and discussion of topics studied; 
literature reviews in energy and environmental 
conservation in buildings. 

เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

261 715 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและ  
 สภาพแวดล้อม 2 3(2-2-5) 
 (Seminar in Energy and   
 Environmental Conservation  II)  
วิชาบังคับก่อน 261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงาน
และสภาพแวดล้อม  1 
เงื่อนไข : ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกติ และวัดผลการศึกษา
เป็น S หรือ U  
 การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การ
น าเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ และการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร  
 Inquiry using information technology; 
presentation and discussion of topics studied as 
well as literature reviews in architectural energy 
conservation.  

261 715 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและ    3(2-2-5) 
  สภาพแวดล้อม 2  
 (Seminar in Energy and  
  Environmental Conservation  II)  
วิชาบังคับก่อน 261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงาน
และสภาพแวดล้อม  1 
เงื่อนไข : ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกติ และวัดผลการศึกษา
เป็น S หรือ U  
 การค้นคว้า การอภิปรายและการประเมิน
ระเบียบวิธีวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
      Inquiry, discussion and evaluation of 
research methodology in energy conservation in 
buildings. 

เปลี่ยนแปลง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

261 716 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   
 และสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
 (Advanced Research in Architecture 
 and  Environment)  
 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
สภาพแวดล้อม การจัดท าร่างโครงการวิจัย การใช้เทค

261 716 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 และสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 
 (Advanced Research in Architecture  
 and  Environment) 
 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
สภาพแวดล้อม การจัดท าร่างโครงการวิจัย การใช้ เทค

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
โนโลยสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
และการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ผล การเรียบเรียง 
และเขียนบทความทางวิชาการ เทคนิคการน าเสนอและ
การอภิปรายผลงานวิจัย การจัดท ารายงานเพื่ อการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
 Preparing research proposal; use of 
information technology for gathering, processing 
and analyzing data; writing reports and articles; 
techniques for presentation and discussion of 
findings and results; preparing papers and 
articles for publication in journals and 
international journals. 

โนโลยสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
และการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ผล การเรียบเรียงและ
เขียนบทความทางวิชาการ เทคนิคการน าเสนอและการ
อภิปรายผลงานวิจัย การจัดท ารายงานเพื่อการตีพิมพ์ ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ  
 Preparing research proposal; use of 
information technology for gathering, processing 
and analyzing data; writing reports and articles; 
techniques for presentation and discussion of 
findings and results; preparing papers and 
articles for publication in journals and 
international journals.   

261 717 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 
  3(2-2-5) 
 (Statistics for Architectural Research) 
 แน วคิ ด เกี่ ย วกั บ ส ถิ ติ เพื่ อ ก ารวิ จั ย ท าง
สถาปัตยกรรม การก าหนดตัวแปรและการตั้งสมมติฐาน 
การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล สถิติพรรณาส าหรับการวิจัย สถิติอนุมาน
ส าหรับการวิจัย การเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมส าหรับ
การวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล
และการแปรความหมายข้อมูล และการประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
เพื่อการวิจัย  
 Using statistics in architectural research; 
variables and assumptions; designing a research; 
data collection and analysis; descriptive 
statistics; inference statistics; choosing 
appropriate test for architectural research; 
analysis and interpretation of data; application 
of statistical software package. 

261 717 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 
  3(2-2-5) 
 (Statistics for Architectural Research) 
 การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 
การก าหนดตัวแปรและการตั้งสมมติฐานการออกแบบ
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติเชิงพรรณาส าหรับการวิจัย สถิติอนุมานส าหรับการ
วิจัย การเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัยทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปร
ความหมายข้อมูล และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย  
 Using statistics in architectural 
research; variables and hypothesis; research 
design; data collection and analysis; descriptive 
statistics; inference statistics; choosing 
appropriate statistical test for architectural 
research; analysis and interpretation of data; 
application of statistical software package.   

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

261 720 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า  48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 ก า ร ศึ ก ษ า ร า ย บุ ค ค ล ที่ เกี่ ย ว เนื่ อ ง กั บ
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบ
ของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ 
และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

261 720 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า  48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 ก า รศึ ก ษ า ร าย บุ ค ค ล ที่ เกี่ ย ว เนื่ อ ง กั บ
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบ
ของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ 
และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

คงเดิม 



171 มคอ.2 
 

มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 Individual research on a topic relating 
to architecture and environment carried out 
systematically to produce new knowledge 
under the supervision of a thesis supervisor.  

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

261 721 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 ก า ร ศึ ก ษ า ร า ย บุ ค ค ล ที่ เกี่ ย ว เนื่ อ ง กั บ
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบ
ของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ 
และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 Individual research on a topic relating 
to architecture and environment carried out 
systematically to produce new knowledge 
under the supervision of a thesis supervisor. 

261 721 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า  48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 ก า รศึ ก ษ า ร าย บุ ค ค ล ที่ เกี่ ย ว เนื่ อ ง กั บ
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบ
ของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ 
และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 Individual research on a topic relating 
to architecture and environment carried out 
systematically to produce new knowledge 
under the supervision of a thesis supervisor. 

คงเดิม 

261 722 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
 ก า ร ศึ ก ษ า ร า ย บุ ค ค ล ที่ เกี่ ย ว เนื่ อ ง กั บ
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบ
ของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ 
และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 Individual research on a topic relating 
to architecture and environment carried out 
systematically to produce new knowledge 
under the supervision of a thesis supervisor.  

261 722 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า  48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 ก า รศึ ก ษ า ร าย บุ ค ค ล ที่ เกี่ ย ว เนื่ อ ง กั บ
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบ
ของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ 
และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
Individual research on a topic relating to 
architecture and environment carried out 
systematically to produce new knowledge 
under the supervision of a thesis supervisor. 

คงเดิม 

  
 (3) หมวดวิชาเลือก 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
 (Integrated Technology for Buildings) 
 งานระบบอาคารที่มีความสัมพันธ์กับงาน
สถาปัตยกรรม รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้าง การ
ใช้อุปกรณ์ในการควบคุมสภาวะแวดล้อมเพื่อสร้างความ
สบายอย่างประหยัด โดยถูกต้องตามหลักสุขศาสตร์และ
นิเวศวิทยา การเลือกอุปกรณ์อาคาร การก าหนดต าแหน่ง
ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
กลมกลืนกับอาคาร  

261 415  เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
 (Integrated Technology for Buildings) 
งานระบบอาคารที่มีความสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรม 
รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้าง การใช้อุปกรณ์ในการ
ควบคุมสภาวะแวดล้อมเพื่อสร้างความสบายอย่างประหยัด 
โดยถูกต้องตามหลักสุขศาสตร์และนิเวศวิทยา การเลือก
อุปกรณ์อาคาร ขนาดพื้นที่ท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
กลมกลืนกับอาคาร และการก าหนดต าแหน่งท่ีตั้ง 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 Integrating technical systems into the 
design of buildings; construction technology, 
services infrastructure, and mechanical 
equipments; finding economical means of 
achieving thermal comfort with regards to 
health and environment; choosing appropriate 
systems, and making provisions for installation. 
 Involves study visits. 

Integrating technical systems into the design of 
buildings; construction technology, and 
mechanical equipment; finding economical 
means of achieving thermal comfort with regards 
to health and environment; choosing appropriate 
systems, and making provisions for installation 
that are efficient and harmonized with the 
building and sitting. 
             Field trips required. 

 261 431  สัมมนาสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 (Seminar in Architecture) 
 สัมมนาเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน 
ตั้งแต่จุดเริ่มต้น กระบวนการคิด การออกแบบ หลักการ
แ ล ะ แ น วคิ ด ต่ า ง  ๆ  ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ก า รอ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม 
  Seminar on contemporary architecture, 
their conceptions, thinking and designing 
processes; principles and concepts concerning 
architectural and environmental design. 

เพิ่ ม ร าย วิ ช า
ใหม ่

261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ ์ 3(2-2-5) 
 (Critical Theory and Design Criticism) 
 ทฤษฎี หลักการ และกระแสทางความคิด ที่
เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการคิดและการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม  การเปลี่ยนแปลงของระบบความคิดที่
เกี่ยวเนื่องกับสังคมวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบ ตลอดจนรูปแบบ
ของงานสถาปัตยกรรมที่ปรากฏขึ้นในยุคสมัยต่าง ๆ 
 Theory, principles and movements 
relating to architectural thinking and designing 
process; changes in socio-cultural paradigms 
affecting design methods and architectural 
styles of different periods. 

261 432 การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ ์ 3(3-0-6) 
 (Critical Theory and Design Criticism) 
 ทฤษฎี หลักการ และกระแสทางความคิด ที่
เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการคิดและการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม  การเปลี่ยนแปลงของระบบความคิดที่
เกี่ยวเนื่องกับสังคมวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบ ตลอดจนรูปแบบของ
งานสถาปัตยกรรมที่ปรากฏขึ้นในยุคสมัยต่าง ๆ 
 Theory, principles and movements 
relating to architectural thinking and designing 
process; changes in socio-cultural paradigms 
affecting design methods and architectural styles 
of different periods. 

ป รั บ สั ด ส่ ว น
หน่วยกิต 

261 433 ความสัมพันธ์ระหว่างมนษุย์ สถาปัตยกรรม   
 และธรรมชาติ 3(2-2-5) 
 (Man, Nature and Architecture) 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ 
สถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

261 433 ความหมายและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม 
 ( Meaning and Perception in 3( 3-0-6)
 Architecture) 
 ความรู้ความเข้าใจด้านปรัชญาและทฤษฎี ที่
เกี่ ย ว เนื่ อ งกับความหมายทางสถาปั ตยกรรมและ
สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของมนุษย์และการอยู่อาศัย ปัจจัยที่

เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา 
ค าอธิบาย
รายวิชาและ
ปรับสัดส่วน
หน่วยกิต 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
มนุษย์กับสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์ทางพฤติกรรมและการรับรู้
ของมนุษย์ตั้ งแต่ ระดับบุคคลถึ งระดับสั งคม และ
วัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 Understanding the natural 
environment, human nature, man-made 
environment, and architecture; relationship 
between man and nature, man and 
architecture, and architecture and nature; 
factors affecting human perception and 
behavior at individual as well as socio-cultural 
levels of interaction and implications for 
architectural design. 

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

261 434 ศิลปะการก่อสร้าง รายละเอียด  
 และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
 (Tectonic Theory, Architectural   
 Details and Materials) 
 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวทางการปฎิบัติที่
เกี่ยวเนื่องกับศิลปะการก่อสร้าง การท ารายละเอียดและ
วัสดุทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบตา่งๆ เพื่อความสมบูรณ์
ในการพัฒนาแบบและใช้เป็นสื่อในการแสดงออกซึ่ง
แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมนั้นๆ 
 Philosophy, theory, and practical 
approaches to the art of construction; 
developing architectural details and using 
various types of materials to express design 
concepts. 

261 434 ศิลปะการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสด ุ  
            ในงานสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 ( Tectonic Theory, Architectural 
 Details and Materials) 
 ปรัชญา ทฤษฎี  และแนวทางการปฎิบัติที่
เกี่ยวเนื่องกับศิลปะการก่อสร้าง การท ารายละเอียดและ
วัสดุทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์
ในการพัฒนาแบบและใช้เป็นสื่อในการแสดงออกซึ่ ง
แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมนั้น ๆ 
 Philosophy, theory, and practical 
approaches to the art of construction; developing 
architectural details and using various types of 
materials to express design concepts. 

ป รั บ สั ด ส่ ว น
หน่วยกิต 

261 435 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางถาปัตยกรรม  
  3(2-2-5) 
 (Advanced Architectural Analysis   
 and Synthesis) 
 ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการ
ตั้งค าถามและกระบวนการด าเนินการวิจัยในรูปแบบ
ต่างๆที่สัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 Research methodology, analysis, and 
problem identification; various approaches to 
design-related research. 

261 435 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 
 3(3-0-6) 
( Advanced Architectural Analysis  
and Synthesis) 

 ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการตั้ง
ค าถามและกระบวนการด าเนินการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่
สัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 Research methodology, analysis, and 
problem identification; various approaches to 
design-related research. 

ป รั บ สั ด ส่ ว น
หน่วยกิต 

261 436 สถาปัตยกรรมและภมูิทัศน์วัฒนธรรมสากล  
  3(2-2-5) 

261 436 สถาปัตยกรรมและภมูิทัศน์วัฒนธรรมสากล 
  3(3-0-6) 

ป รั บ สั ด ส่ ว น
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
  (Architecture and Global Cultural   
 Landscape) 
 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์
สถาปัตยกรรม และ    ภูมิทัศน์ของหลายหลากชนชาติ 
การอุบัติขึ้นของแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและ
ภูมิทัศน์ในนานาอารยธรรม  กระบวนการคิด การพัฒนา 
และการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคต่าง ๆ จากท่ัวโลก 
 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 Various creative traditions concerning 
architecture and landscape of different cultural 
groups; design approaches adopted by different 
civilizations; thinking process, developments 
and changes concerning the cultural 
environment in different regions of the world. 
 Involves study visits. 

 (Architecture and Global Cultural 
 Landscape) 
 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์
สถาปัตยกรรม และ    ภูมิทัศน์ของหลายหลากชนชาติ 
การอุบัติขึ้นของแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและ
ภูมิทัศน์ในนานาอารยธรรม  กระบวนการคิด การพัฒนา 
และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
ต่าง ๆ จากทั่วโลก 
 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 Various creative traditions concerning 
architecture and landscape of different cultural 
groups; design approaches adopted by different 
civilizations; thinking process, developments and 
changes concerning the cultural environment in 
different regions of the world. 
 Field trips required. 

หน่วยกิต 

261 437 สถาปัตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Green Architecture) 
 ศึ ก ษ า เ ชิ งสั ม ม น า เพื่ อ ท า ค ว า ม เข้ า ใจ
กระบวนการ และแนวคิดของงานสถาปัตยกรรมที่เน้น
เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และการค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม มีการศึกษาพลังงานรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผล
ต่อรูปทรงของมวล การใช้งาน และองค์ รวมทาง
สถาปัตยกรรม รวมทั้งการสร้างสรรค์ทางสนุทรียภาพของ
สถาปัตยกรรม และระบบนิเวศซึ่งสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร 
 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Discussion-oriented understanding on the 
concept of energy conservation and 
environmental awareness in architectural 
design; various types of energy and their effects 
on forms and functions of buildings as a whole 
in terms of aesthetic quality and indoor-outdoor 
relationship with the environment.  
 Involves study visits.  

261 437 สถาปัตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 (Green Architecture) 
 แนวคิดของงานสถาปัตยกรรมที่เน้นเรื่องการ
อนุรักษ์พลังงาน การค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ความสบายและสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร 
 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 Concept of energy conservation, 
environmental awareness in architectural design 
and comfort and wellbeing of building 
occupants.  
 Field trips required. 

เปลี่ ยนแปลง
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 

261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์  
 สภาพแวดล้อมของอาคาร 3(2-2-5) 
 (Building Environment Modeling and   

261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจ าลองและวิเคราะห์
 สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นตน้ 3(2-2-5) 
 (Introduction to Building Environment 

เ ป ลี่ ย น ช่ื อ
รายวิชา และ
ค า อ ธิ บ า ย
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 Analysis) 
  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เข้าใจถึงวิธี 
การวิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ที่มีต่อการออกแบบอาคาร การถ่ายเทความร้อน  การ
ระบายอากาศ  และการให้แสงสว่างในอาคาร รวมถึงการ
จ าลองประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร 
 Use of computer programs for 
modelling and analysing  environmental 
influence in the process of building design; 
computer modelling softwares for studying heat 
transfer, air flow, and lighting, as well as 
simulating energy performance of buildings. 

 Modeling and Analysis) 
 พื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้
เข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่มีต่อการออกแบบอาคาร  
        Fundamental use of computer programs for 
modeling and analyzing environmental influence 
in the process of building design. 

รายวิชา 

 261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจ าลองและวิเคราะห์
 สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง 3(2-2-5) 
 (Advanced Building Environment 
 Modeling and Analysis) 
 การใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เพื่ อจ าลอง
สภาพแวดล้อมและประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร
ขั้นสูง เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยหรือประกอบการประเมิน
อาคารเขียว 
 Advanced use of computer programs for 
modeling and analyzing environmental 
performance and energy efficiency of buildings 
for the purpose of architectural research or green 
building assessment. 

เพิ่ ม ร าย วิ ช า
ใหม่  

261 439 การใช้วัสดุเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 ของอาคาร 3(2-2-5) 
 (Low Environmental Impact Building   
 Materials) 
 เทคนิคในการประเมินผลกระทบของวัสดุที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการประเมิน วัฏจักรชีวิตของวัสดุ และ
วิธีการประเมินแบบอ่ืน ๆ  หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้วัสดุ
และการติดตั้งเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร 
 Techniques for evaluating material 
properties in terms of impact on the 
environment; life cycle assessment and other 
methods of evaluation; criteria for selecting 
materials and means of installation to reduce 
environmental impact. 

261 440 การใช้วัสดุเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 ของอาคาร 3(2-2-5) 
 (Low Environmental Impact Building 
 Materials) 
 เทคนิคในการประเมินผลกระทบของวัสดุที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม วิธีการประเมิน วัฏจักรชีวิตของวัสดุ และ
วิธีการประเมินแบบอื่น ๆ  หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้วัสดุ
และการติดตั้งเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร 
 Techniques for evaluating material 
properties in terms of impact on the 
environment; life cycle assessment and other 
methods of evaluation; criteria for selecting 
materials and means of installation to reduce 
environmental impact. 

เป ลี่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 440 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการ  
 ออกแบบอาคาร          3(2-2-5) 
 Natural Ventilation in Architectural   
 Design) 
 ทฤษฎีและหลักการระบายอากาศด้วยวิธี
ธรรมชาติในการออกแบบอาคาร เพื่อให้เกิดสภาวะสบาย
และประหยัดพลังงานส าหรับภูมิอากาศในเขตร้อนช้ืน  
รวมถึงการศึกษาการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์และจ าลอง
ประสิทธิภาพการระบายอากาศในอาคาร 
 Principles of natural ventilation for 
design of buildings in tropical climate to provide 
thermal comfort and conserve energy; use of 
computing tools to analyse and predict the 
performance of natural ventilation strategies in 
architectural design. 

261 441 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการ
 ออกแบบอาคาร 3(2-2-5) 
 (Natural Ventilation in Architectural 
 Design) 
 ทฤษฎีและหลักการระบายอากาศด้วยวิธี
ธรรมชาติในการออกแบบอาคาร เพื่อให้เกิดสภาวะสบาย
และประหยัดพลังงานส าหรับภูมิอากาศในเขตร้อนช้ืน การ
ใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์และจ าลองประสิทธิภาพการ
ระบายอากาศในอาคาร 
         Theory and principles of natural ventilation 
for design of buildings in tropical climate to 
provide thermal comfort and conserve energy; 
use of computing tools to analyze and model 
the performance of natural ventilation strategies 
in building. 

เป ลี่ ย น ร หั ส
ราย วิ ช าแล ะ
ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา 

261 441 แสงในงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Lighting in Architecture) 
 ศ าส ต ร์ แ ล ะ ศิ ล ป์ ข อ งแ ส งส ว่ า ง ใน งาน
สถาปัตยกรรม การศึกษาครอบคลุมความรู้และวิธีการ
ส าหรับการให้แสงสว่างทั้งแสงธรรมชาตแิละแสงประดิษฐ์ 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแสงสว่างกับผู้ใช้และ
งานสถาปัตยกรรม ตลอดจนแนวทางการน าแสงสว่างไป
ใช้เพื่อส่งเสริมงานสถาปัตยกรรมโดยค านึงถึงประโยชน์  
ใ ช้ ส อ ย  ค ว าม ส บ าย  ค ว าม งาม  พ ลั ง งาน  แ ล ะ
สภาพแวดล้อม  
 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 Art and science of architectural lighting; 
theoretical knowledge and practical techniques 
for daylighting and artificial lighting; analyzing 
interrelationship between lighting, occupants, 
and architecture; use of lighting to enhance 
architectural design with regards to function, 
comfort, aesthetic quality, energy consumption 
and the environment.  
Involves study visits. 

261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 (Lighting in Architecture) 
 ทฤษฎีและวิธีการส าหรับการส่องสว่างทั้งแสง
ธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ การน าแสงสว่างไปใช้เพื่อ
ส่งเสริมงานสถาปัตยกรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
ความสบาย ความงาม พลังงาน และสภาพแวดล้อม  
 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Theories and practice for natural and artificial 
lighting; use of lighting to enhance architectural 
with regards to function, comfort, aesthetic 
quality, energy consumption and environment.  
 Field trips required. 

เปลี่ ยนแปลง
รหั ส ราย วิ ช า 
และค าอธิบาย
รายวิชา 
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(4) หมวดวิทยานิพนธ์ 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
261 720 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า  48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 ก า ร ศึ ก ษ า ร า ย บุ ค ค ล ที่ เกี่ ย ว เนื่ อ ง กั บ
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบ
ของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ และ
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  
 Individual research on a topic relating to 
architecture and environment carried out 
systematically to produce new knowledge under 
the supervision of a thesis supervisor.  

261 720 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า  48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 ก า ร ศึ ก ษ า ร า ย บุ ค ค ล ที่ เกี่ ย ว เนื่ อ ง กั บ
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบ
ของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ และ
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  
 Individual research on a topic relating to 
architecture and environment carried out 
systematically to produce new knowledge under 
the supervision of a thesis supervisor.   

คงเดิม 

261 721 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
 ก า ร ศึ ก ษ า ร า ย บุ ค ค ล ที่ เกี่ ย ว เนื่ อ ง กั บ
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบ
ของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ และ
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  
 Individual research on a topic relating to 
architecture and environment carried out 
systematically to produce new knowledge under 
the supervision of a thesis supervisor. 

261 721 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า  48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 ก า ร ศึ ก ษ า ร า ย บุ ค ค ล ที่ เกี่ ย ว เนื่ อ ง กั บ
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบ
ของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ และ
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  
 Individual research on a topic relating to 
architecture and environment carried out 
systematically to produce new knowledge under 
the supervision of a thesis supervisor. 

คงเดิม 

261 722 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
 ก า ร ศึ ก ษ า ร า ย บุ ค ค ล ที่ เกี่ ย ว เนื่ อ ง กั บ
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบ
ของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ และ
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  
 Individual research on a topic relating to 
architecture and environment carried out 
systematically to produce new knowledge under 
the supervision of a thesis supervisor. 

261 722 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า  48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 ก า ร ศึ ก ษ า ร า ย บุ ค ค ล ที่ เกี่ ย ว เนื่ อ ง กั บ
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอในรูปแบบ
ของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ และ
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  
        Individual research on a topic relating to 
architecture and environment carried out 
systematically to produce new knowledge under 
the supervision of a thesis supervisor. 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes : PLOs)  

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 

 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO1 สามารถอธิบายทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 

 261 415  เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 
CLO1  อธิบายชนิดและวิธีการใช้งานของระบบอุปกรณ์อาคาร เทคโนโลยตี่างๆที่เกีย่วข้องกับการออกแบบและก่อสร้างอาคารได ้
 
261 431  สัมมนาสถาปัตยกรรม 
CLO1  สืบค้น คัดเลือก วรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมทีส่นใจได ้
CLO2  อธิบาย ทฤษฎีและแนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมที่น ามาเป็นประเด็นศึกษาได ้
 
261 432  การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ ์
CLO1  สามารถแจกแจงและระบคุวามเป็นมาของกระแสแนวคดิ ทฤษฎีต่างๆทางสถาปตัยกรรมที่เกดิขึ้นในยุคสมยัต่างๆได ้
 
261 433  ความหมายและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม 
CLO1  รู้และสามารถอธิบายวิธีการในการสื่อความหมายโดยการใช้สถาปัตยกรรมได้ 
CLO2  รู้และแบ่งหมวดหมู่การรบัรู้ผ่านทางสถาปตัยกรรมด้วยวิธีการต่างๆได้ 
 
261 434  ศิลปะของการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 
CLO1  สามารถอธิบาย และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของการก่อสรา้ง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรมได ้
 
261 435  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 
CLO1  รู้จักระเบียบวิธีวิจัยแบบตา่งๆในการศึกษาสถาปตัยกรรม 
CLO2  อธิบาย และทดลองใช้กระบวนการวิจัยทางสถาปตัยกรรมได้ 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

261 436  สถาปัตยกรรมและภูมทิัศน์วัฒนธรรมสากล 
CLO1  อธิบายความหลากหลายทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์สถาปตัยกรรมได ้
CLO2  อธิบายกระบวนการคิด พฒันา การเปลีย่นแปลงสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมได ้
 
261 437  สถาปัตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
CLO1  อธิบายถึงแนวคิดของการอนุรักษพ์ลังงานในสถาปัตยกรรมได้ 
CLO2  สามารถบ่งช้ีและบอกวิธีการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิง่แวดล้อมจากการใช้งานอาคารได ้
 
261 440  การใช้วัสดุเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร 
CLO1  อธิบายให้เห็นถึงผลกระทบของวัดุประเภทต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการท างานสถาปัตยกรรม 
 
261 441  การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 
CLO1  อธิบายทฤษฎี หลักการ และกระบวนการท างานของสภาวะน่าสบายที่เกดิขึ้นภายในอาคารได ้
CLO2  อธิบายทฤษฎี หลักการ ของการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติภายในอาคารได ้
 
261 442  แสงในงานสถาปัตยกรรม 
CLO1  รู้จักประเภทของแสงต่างๆในงานสถาปัตยกรรม 
CLO2  อธิบายและแบ่งหมวดหมูข่องแสงท่ีถูกใช้ในงานสถาปัตยกรรมได้   
 
261 710  ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม  
CLO1 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลและรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมยัได้ 
CLO2 อธิบายทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปตัยกรรมในประวัตศิาสตร์ตะวันตก ตั้งแต่ยุคกรีกมาจนถึงยุคนีโอคลาสสิคได ้

 
261 711  ทฤษฎสีถาปัตยกรรม  
CLO1 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลและรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมยัได ้
CLO2 อธิบายทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปตัยกรรมในประวัตศิาสตร์ตะวันตก ตั้งแต่ยุคนโีอคลาสสิคมาจนถึงยุคปัจจุบัน 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
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261 712  สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 
CLO1 สืบค้น คัดเลือก วรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปตัยกรรมได ้
CLO2 อธิบายถึงทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปตัยกรรมตา่งๆได ้
 
261 713  สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม 
CLO1 สืบค้น คัดเลือก วรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปตัยกรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมได้ 
CLO2 อธิบายทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปตัยกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมได้ 
 
261 714  สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 1 
CLO1 สืบค้น คัดเลือก วรรณกรรม ทีเ่กี่ยวข้องกับทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารได ้
CLO2 อธิบายทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารได ้
 
261 715 สัมมนาการอนุรักษ์พลงังานและสภาพแวดล้อม 2 
CLO1 สืบค้น คัดเลือก วรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารได ้
CLO2 อธิบายทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารได ้
 
261 720  วิทยานิพนธ์  
261 721  วิทยานิพนธ์  
261 722  วิทยานิพนธ์  
CLO1 สามารถสืบค้น หาข้อมูล ตลอดจนทบทวนวรรณกรรม เพื่อก าหนดหัวข้อและทิศทางของการท างานวิจัยท้ังทางแนวความคิดหรือ
การอนุรักษ์พลังงานได ้
CLO2 สามารถท าความเข้าใจและอธิบายทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อในการท างานวิจัยได ้
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PLO2 สามารถวิพากษว์ิจารณ์ทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 

 261 415  เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร 
CLO2  อธิบายและบ่งช้ีถึงปัญหาและการแกไ้ขในการจดัการกับงานระบบอุปกรณ์อาคาร และเทคโนโลยตี่างๆในอาคารได ้
CLO3  ยกตัวอย่างกระบวนการออกแบบ ผสานการวางระบบอุปกรณ์อาคารและเทคโนโลยีการก่อสรา้งทีเ่ป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม 
 
261 431  สัมมนาสถาปัตยกรรม 
CLO3  เปรียบเทียบ บ่งช้ีความเหมือนหรือแตกตา่งของทฤษฎีและแนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับสถาปตัยกรรมที่น ามาเป็นประเด็นศึกษาได้ 
 
261 432  การออกแบบและทฤษฎีวิพากษ ์
CLO2  บ่งช้ีถึงมูลเหตุของการเกดิแนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ และอภิปรายถึงกระบวนการได ้
 
261 433  ความหมายและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม 
CLO3  สามารถปรับใช้วิธีการสื่อสารความหมายต่างๆโดยผ่านทางสถาปัตยกรรมด้วยวิธีการต่างๆได้ 

 
261 435  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 
CLO3  ทบทวน ตั้งค าถาม ในหัวข้อวิธีการวิจัยค้นคว้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสถาปัตยกรรมได ้

 
261 436  สถาปัตยกรรมและภูมทิัศน์วัฒนธรรมสากล 
CLO3  เปรียบเทียบความหลากหลายทางวัฒนธรรมการสร้างสรรคส์ถาปัตยกรรมได ้
CLO4  เปรียบเทียบกระบวนการคิด พัฒนา การเปลีย่นแปลงสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมได ้
CLO5  เปรียบเทียบสถาปตัยกรรม และภมูิทัศน์วัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างกันได ้

 
261 440  การใช้วัสดุเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร 
CLO2  ประเมินและคาดเดา ผลทีจ่ะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมจากการเลือกใช้วัสดุได้ 
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261 710  ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม  
CLO3 วิพากษ์ทฤษฎี แนวความคิด ที่ส่งผลถึงรูปแบบของงานออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัยได ้
 
261 711  ทฤษฎสีถาปัตยกรรม  
CLO3 วิพากษ์ทฤษฎี แนวความคิด ที่ส่งผลถึงรูปแบบของงานออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัยได ้

 
261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลงังานและสภาพแวดล้อม 1 
CLO3 หยิบยกประเด็นที่ส าคญั เพื่อสร้างการอภิปรายแนวความคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการอนรุักษ์พลังงานในอาคารได ้

 
261 715  สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 2 
CLO3 อภิปรายทฤษฎีและแนวคดิ ตลอดจนระเบียบวิธีวิจัยที่น ามาใช้ได้ 
 
261 720  วิทยานิพนธ์  
261 721  วิทยานิพนธ์  
261 722  วิทยานิพนธ์  
CLO3 สามารถอภิปรายเนื้อหาสาระที่ส าคญัของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการท างานวิจัยได ้

PLO3 สามารถจัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารได้ 

 261 710  ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม  
CLO4 ท าการเปรียบเทียบประวตัศิาสตร์ ทฤษฎี แนวความคิด รปูแบบงานออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัยได ้
 
261 711  ทฤษฎสีถาปัตยกรรม  
CLO4 ท าการเปรียบเทียบทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบงานออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัยได้ 
 
261 712  สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 
CLO3 วิเคราะห์ ประยุกต์แนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ ให้เข้ากับหวัข้อวิจัยได ้
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สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
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261 713  สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม 
CLO3 วิเคราะห์ เปรยีบเทียบ แนวความคิดและทฤษฎีต่างๆได ้
CLO4 จัดระบบข้อมูลของทฤษฎีและแนวความคดิทางสถาปตัยกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดลอ้มได้ 
 
261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลงังานและสภาพแวดล้อม 1 
CLO4 จัดระบบข้อมูลของทฤษฎีและแนวความคดิทีเ่กี่ยวกับการอนรุักษ์พลังงานในอาคารได ้
 
261 715  สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 2 
CLO4 วิเคราะห์ เปรยีบเทียบแนวความคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้ 
CLO5 จัดระบบข้อมูลของทฤษฎีและแนวความคดิทีเ่กี่ยวกับการอนรุักษ์พลังงานในอาคารได ้
 
261 720  วิทยานิพนธ์  
261 721  วิทยานิพนธ์  
261 722  วิทยานิพนธ์  
CLO4 สามารถแยกแยะ จัดหมวดหมู่ของข้อมูลจากวรรณกรรม เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ 

PLO4 สามารถเลือกน าทฤษฎีด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคารไปปรับใช้ในงานวิจัยได้ 

 261 437  สถาปัตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
CLO3  สามารถน าแนวคิดในการออกแบบมาปรับใช้ในสภาพแวดลอ้มแบบต่างๆได ้
CLO4  คัดเลือกแนวคดิ ทฤษฎี ตลอดจนสามารถสรา้งการทดลองเพื่อตอบค าถามตั้งต้นเกีย่วกับสิ่งแวดล้อมและสถาปัตยกรรมได้ 
 
261 712  สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 
CLO4 คัดเลือกข้อมูล และจัดล าดบัความส าคญัจากผลการวิจัย เพื่อน าเสนอเนื้อหาส าคญัได ้
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261 713  สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม 
CLO5 เลือกน าข้อมลู ผลการวิเคราะห์ทางทฤษฎีไปปรบัใช้ในหัวข้อวิจัยได ้
261 716 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อม 
CLO1 เลือกและจัดระบบข้อมลูจากการค้นคว้า เพื่อน าไปปรับใช้ในงานวิจัยได ้
 
261 717 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 
CLO1 คัดเลือก จัดกลุม่ สรปุ สถติิต่างๆในการท างาน ตั้งสมมติฐาน เพื่อการวิจัยทางสถาปัตยกรรมได้ 
 
261 720 วิทยานิพนธ์  
261 721 วิทยานิพนธ์  
261 722 วิทยานิพนธ์  
CLO5 สามารถเลือกทฤษฎีที่เหมาะสม และเกี่ยวข้องไปใช้ในการท างานวิจัยได้ 

PLO5 สามารถเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยรวมถึงกระบวนการทางสถิติที่เหมาะสม มาใช้ประกอบการวิจัยเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการได้ 

 261 438  การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นตน้ 
CLO1  สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะหผ์ลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อการออกแบบอาคาร 
 
261 439  การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง 
CLO1  เลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมในการจ าลองสภาพแวดล้อมและการใช้พลังงานภายในอาคารได้ 
CLO2  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบกับวิธีวิจัย รวมถึงวิธีการต่างๆในการประเมินอาคารเขียวได ้
 
261 441  การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร 
CLO3  ใช้เครื่องมือ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อจ าลองการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในงานสถาปัตยกรรมได ้
CLO4  อ่านค่า วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ผลการทดลองที่ได้จากโปรแกรมได ้
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

261 442  แสงในงานสถาปัตยกรรม 
CLO3  เลือกใช้เครื่องมือ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงวิธีการที่เหมาะสม เพื่อจ าลองการใช้แสงในงานสถาปัตยกรรมได ้
 
261 712  สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 
CLO5 จัดระบบข้อมูลเชิงสถิติส าหรับการวิเคราะห์ผลเพื่องานวิจัยได้ 
 
261 713  สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม 
CLO6 คัดเลือกข้อมูล และจัดล าดบัความส าคญัจากผลการวิจัย เพื่อน าเสนอเนื้อหาส าคญัได ้
 
261 715 สัมมนาการอนุรักษ์พลงังานและสภาพแวดล้อม 2 
CLO6 เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมในการท างานวิจัยทีเ่กี่ยวกบัการอนุรักษ์พลังงานในอาคารได ้
 
261 716 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อม 
CLO2 น าเสนอแนวทาง หรือแนวคิดในการท างานวิจัยระหว่างสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม 
 
261 717 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 
CLO2 ประยุกต์การใช้ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสถาปตัยกรรมได้ 
 
261 720 วิทยานิพนธ์  
261 721 วิทยานิพนธ์  
261 722 วิทยานิพนธ์  
CLO6 สามารถเลือกใช้ระเบียบวิธวีิจัยที่เหมาะสมส าหรับการท างานในหัวข้อเฉพาะได้ 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO6 สามารถประมวลผลจากองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาและงานวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือองค์ความรู้เพ่ิมเติม ด้านแนวคิดในการออกแบบ หรือ การอนุรักษ์
พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคาร 

 261 720 วิทยานิพนธ์  
261 721 วิทยานิพนธ์  
261 722 วิทยานิพนธ์  
CLO7 สามารถสร้างสรรค์ชุดความคิด ทฤษฎี หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านแนวคิดในการออกแบบหรอืการอนุรักษ์พลังงานและ

 สภาพแวดล้อมในอาคารได ้

 

PLO7 สามารถออกแบบกระบวนการทางทฤษฎีส าหรับการน าไปใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพได้ 

 261 434  ศิลปะของการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 
CLO2  สามารถเลือกชนิดของวัสดุที่เหมาะสมกับกระบวนการก่อสร้างที่เลือกมาในการท างานได้ 
CLO3  ปรับและประยุกต์ใช้การกอ่สร้าง รายละเอยีด และวัสดุในการออกแบบที่เหมาะสมได ้
 
261 720 วิทยานิพนธ์  
261 721 วิทยานิพนธ์  
261 722 วิทยานิพนธ์  
CLO8 สามารถให้ข้อเสนอ หรือแนวทางในการน าชุดความคิด ทฤษฎี หรือองค์ความรู้ใหม่ ในการปรับใช้กับการปฏิบัติวิชาชีพได ้

 

PLO8 สามารถสร้างสื่อเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และผลงานทางวิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดีในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 261 438  การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นตน้ 
CLO2  สามารถน าเสนอผลที่ได้จากจากโปรแกรม โดยใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ได ้
 
261 439  การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง 
CLO3  สามารถน าเสนอผลที่ได้จากจากโปรแกรม โดยใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ได ้
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

261 712  สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม 
CLO6 สร้างสื่อท่ีสื่อสารได้ง่ายผา่นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยได้ 

 
261 713  สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม 
CLO7 สามารถน าเสนอผลงานวิจยัของตนเองให้ผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้สื่อประเภทต่างๆได ้

 
261 716  การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และสภาพแวดล้อม 
CLO3 น าเสนอข้อมลูจากงานวิจัยโดยใช้สื่อ และรูปแบบท่ีง่ายต่อความเข้าใจ 
 
261 717  สถิติเพ่ือการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 
CLO3 เลือกใช้โปรแกรมตา่งๆเพื่อช่วยในการจัดการข้อมลูทางสถิตเิพื่อการวิจัยได้ 
CLO4 สามารถน าเอาข้อมลูจากสถิติต่างๆมาน าเสนอให้อ่านค่าได้ง่าย โดยใช้สื่อสารเทศท่ีทันสมัย เข้าถึงง่าย 

 
261 720  วิทยานิพนธ์  
261 721  วิทยานิพนธ์  
261 722  วิทยานิพนธ์  
CLO9 สามารถให้ความรู้ ถ่ายทอดกระบวนการ เนื้อหาต่างๆจากงานวิจัยของตนเองได้เป็นอยา่งดีและมีระบบตามมาตรฐานงานวิจัย 

PLO9ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยค านึงถึงความถูกต้องและจริยธรรมในกระบวนการท างาน 

 261 716  การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และสภาพแวดล้อม 
CLO4 ยึดถือความถูกต้องและความเที่ยงตรงของข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย 
CLO5 ปฏิบัติงานภายใต้จริยธรรมของนักวิจัยที่ดี 
 
261 717  สถิติเพ่ือการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 
CLO5 ยึดถือความถูกต้องและความเที่ยงตรงของข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

261 720  วิทยานิพนธ์  
261 721  วิทยานิพนธ์  
261 722  วิทยานิพนธ์  
CLO10 เก็บข้อมูลหรือใช้วิธีการทดลองที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถงึผลกระทบต่อส่วนรวมและสังคม 
CLO11 มีคุณธรรม จริยธรรมของนักวิจัย ท างานด้วยความซื่อสัตย์ และยดึถูกความถูกต้องของข้อมูล 

 หมายเหตุ   :  สามารถปรับ CLOs  ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร พร้อมทัง้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หากปรับเกิน 
        กว่า 1 ครั้ง ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยให้อธิบายว่าหลักสูตรมีปญัหาหรืออุปสรรคใดจึงจ าเป็นต้องปรับ CLOs  
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 261 415 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส าหรับอาคาร   3(3-0-6) 
   (Integrated Technology for Buildings) 

งานระบบอาคารที่มีความสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรม รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง การใช้อุปกรณ์ในการควบคุมสภาวะแวดล้อมเพ่ือสร้างความสบายอย่างประหยัด  โดย
ถูกต้องตามหลักสุขศาสตร์และนิเวศวิทยา การเลือกอุปกรณ์อาคาร ขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและกลมกลืนกับอาคาร และการก าหนดต าแหน่งที่ตั้ง 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Integrating technical systems into the design of buildings; construction 

technology, and mechanical equipment; finding economical means of achieving 
thermal comfort with regards to health and environment; choosing appropriate 
systems, and making provisions for installation that are efficient and harmonized 
with the building and sitting. 

     Field trips required. 
 

261 431 สัมมนาสถาปัตยกรรม       3(3-0-6) 
   (Seminar in Architecture) 

  สัมมนาเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น กระบวนการคิด การ
ออกแบบ หลักการและแนวคิดต่าง ๆ ที่ สัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรมและ
สภาพแวดล้อม 
  Seminar on contemporary architecture, their conceptions, thinking and 
designing processes; principles and concepts concerning architectural and 
environmental design. 

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

 ทฤษฎี หลักการ และกระแสทางความคิด ที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการคิดและการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม  การเปลี่ยนแปลงของระบบความคิดท่ีเกี่ยวเนื่องกับสังคมวัฒนธรรม 
ซึ่ งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบ ตลอดจนรูปแบบของงาน
สถาปัตยกรรมที่ปรากฏขึ้นในยุคสมัยต่าง ๆ 
 Theory, principles and movements relating to architectural thinking and 
designing process; changes in socio-cultural paradigms affecting design methods 
and architectural styles of different periods. 
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มคอ.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

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

 ความรู้ความเข้าใจด้านปรัชญาและทฤษฎี ที่เกี่ยวเนื่องกับความหมายทางสถาปัตยกรรม
และสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติของมนุษย์และการอยู่อาศัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์ทาง
พฤติกรรมและการรับรู้ของมนุษย์ตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับสังคม และวัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์กับ
การออกแบบสถาปัตยกรรม 
 Understanding philosophy and theory in meaning of architecture and 
dwelling, human nature and architecture; factors affecting human perception and 
behavior at individual as well as socio-cultural levels of interaction and 
implications for architectural design. 

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

 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติที่ เกี่ยวเนื่องกับศิลปะการก่อสร้าง การท า
รายละเอียดและวัสดุทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือความสมบูรณ์ในการพัฒนาแบบและ
ใช้เป็นสื่อในการแสดงออกซ่ึงแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมนั้น ๆ 
 Philosophy, theory, and practical approaches to the art of construction; 
developing architectural details and using various types of materials to express 
design concepts. 
 

 261 435 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม   3(3-0-6) 
   (Advanced Architectural Analysis and Synthesis) 

 ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการตั้งค าถามและกระบวนการด าเนินการวิจัย
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 Research methodology, analysis, and problem identification; various 
approaches to design-related research. 
 

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

 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ของ
หลายหลากชนชาติ การอุบัติขึ้นของแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ในนานา
อารยธรรม  กระบวนการคิด การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคต่าง ๆ จากท่ัวโลก 
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 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Various creative traditions concerning architecture and landscape of 
different cultural groups; design approaches adopted by different civilizations; 
thinking process, developments and changes concerning the cultural 
environment in different regions of the world. 
 Field trips required. 
 

   261 437 สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 
 (Green Architecture) 

 แนวคิดของงานสถาปัตยกรรมที่เน้นเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน การค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ความสบายและสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร 
  มีการศึกษานอกสถานที ่
 Concept of energy conservation, environmental awareness in architectural 
design and comfort and wellbeing of building occupants.  
 Field trips required. 

 
261 438 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นต้น 3(2-2-5) 

(Introduction to Building Environment Modeling and Analysis) 
พ้ืนฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบของ

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อการออกแบบอาคาร  
Fundamental use of computer programs for modeling and analyzing 

environmental influence in the process of building design. 
 
261 439 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาคารขั้นสูง  3(2-2-5) 

(Advanced Building Environment Modeling and Analysis) 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจ าลองสภาพแวดล้อมและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ของอาคารข้ันสูง เพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยหรือประกอบการประเมินอาคารเขียว 
Advanced use of computer programs for modeling and analyzing 

environmental performance and energy efficiency of buildings for the purpose of 
architectural research or green building assessment. 
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261 440 การใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร                   3(2-2-5) 
(Low Environmental Impact Building Materials) 

เทคนิคในการประเมินผลกระทบของวัสดุที่มีต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการประเมิน วัฏจักรชีวิต
ของวัสดุ และวิธีการประเมินแบบอ่ืน ๆ  หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้วัสดุและการติดตั้งเพ่ือลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร 

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

 
261 441 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร    3(2-2-5) 

(Natural Ventilation in Architectural Design) 
ทฤษฎีและหลักการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในการออกแบบอาคาร เพ่ือให้เกิดสภาวะ

สบายและประหยัดพลังงานส าหรับภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น การใช้เครื่องมือเพ่ือวิเคราะห์และ
จ าลองประสิทธิภาพการระบายอากาศในอาคาร 

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

 
261 442 แสงในงานสถาปัตยกรรม       3(2-2-5) 

(Lighting in Architecture) 
ทฤษฎีและวิธีการส าหรับการส่องสว่างทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์  การน าแสงสว่าง

ไปใช้เพ่ือส่งเสริมงานสถาปัตยกรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความสบาย ความงาม 
พลังงาน และสภาพแวดล้อม  

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

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

Field trips required. 
 

 261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม   3(2-2-5)  
       (Architectural History and Theory) 
     เงื่อนไข : ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

  ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมตะวันตกตั้งแต่
ยุคกรีกมาจนถึงยุคนีโอคลาสสิค โดยเน้นการสร้างความเข้าใจจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบงาน
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ออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย และความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์และทฤษฎี
สถาปัตยกรรม  
  Architectural history, theories and concepts from Greek to Neoclassic 
periods; comparing architectural designs of the periods; analysis and comparative 
methods to study architecture of each period, focusing on the relationship 
between history and theory of architecture.  

 
 261 711 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม    3(2-2-5)  
   (Architectural Theory) 
    วิชาบังคับก่อน 261 710 ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม 
   เงื่อนไข : ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

  ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม ในประวัติศาสตร์ตะวันตก
ตั้งแต่ยุคนีโอคลาสสิคมาจนถึงยุคปัจจุบัน โดยเน้นการสร้างความเข้าใจจากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและงานออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย  
  Architectural theories and concepts from Neoclassic to Contemporary 
periods; analysis and comparative methods to study architecture of each period, 
focusing on the relationship between theory and practice.  
 

   261 712 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรม    3(2-2-5) 
   (Seminar in Architectural Theory) 

  การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอและอภิปรายใน
หัวข้อต่าง ๆ และการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม  
  Inquiry using information technology ; presentation and discussion of 
topics studied; literature reviews concerning architectural theories and concepts. 
 

261 713 สัมมนาทฤษฎีสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม    3(2-2-5) 
   (Seminar in Architectural Theory and Environment) 

  การค้นคว้าขั้นสูง การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ และ
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม  
  Inquiry using advanced information technology; presentation and 
discussion of topics studied; literature reviews concerning architectural and 
environmental theories and concepts.   

  
261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  1   3(2-2-5) 

   (Seminar in Energy and Environmental Conservation  I)    
        เงื่อนไข : ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
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การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ และการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร  

Inquiry using information technology ; presentation and discussion of 
topics studied as well as literature reviews in energy and environmental 
conservation in buildings. 

 
 261 715 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 2   3(2-2-5) 
   (Seminar in Energy and Environmental Conservation  II)    
               วิชาบังคับก่อน 261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม  1 
   เงื่อนไข : ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  

  การค้นคว้า การอภิปรายและการประเมินระเบียบวิธีวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานใน
อาคาร 
   Inquiry, discussion and evaluation of research methodology in energy 
conservation in buildings. 

 
 261 716 การวิจัยข้ันสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสภาพแวดล้อม  3(2-2-5) 

(Advanced Research in Architecture and  Environment)  
 การวิจัยขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และสภาพแวดล้อม การจัดท าร่างโครงการวิจัย 
การใช้ เทคโนโลยสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล และการสืบค้นข้อมูล การ
วิเคราะห์ผล การเรียบเรียงและเขียนบทความทางวิชาการ เทคนิคการน าเสนอและการอภิปราย
ผลงานวิจัย การจัดท ารายงานเพื่อการตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  
 Preparing research proposal; use of information technology for gathering, 
processing and analyzing data; writing reports and articles; techniques for 
presentation and discussion of findings and results; preparing papers and articles 
for publication in journals and international journals.   
 

 261 717 สถิติเพื่อการวิจัยทางสถาปัตยกรรม   3(2-2-5) 
(Statistics for Architectural Research) 

การใช้สถิติเพ่ือการวิจัยทางสถาปัตยกรรม การก าหนดตัวแปรและการตั้งสมมติฐานการ
ออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณาส าหรับการวิจัย 
สถิติอนุมานส าหรับการวิจัย การเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัยทางสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรความหมายข้อมูล  และการประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติเพ่ือการวิจัย  
 Using statistics in architectural research; variables and hypothesis; 
research design; data collection and analysis; descriptive statistics; inference 
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statistics; choosing appropriate statistical test for architectural research; analysis 
and interpretation of data; application of statistical software package.   

 
261 720 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า  48 หน่วยกิต 

   (Thesis) 
  การศึกษารายบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอใน
รูปแบบของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดย
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  Individual research on a topic relating to architecture and environment 
carried out systematically to produce new knowledge under the supervision of a 
thesis supervisor.   

  
 261 721 วิทยานิพนธ์                มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
   (Thesis) 

  การศึกษารายบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอใน
รูปแบบของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์ และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดย
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  Individual research on a topic relating to architecture and environment 
carried out systematically to produce new knowledge under the supervision of a 
thesis supervisor. 
 

 261 722 วิทยานิพนธ์                มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
   (Thesis) 

 การศึกษารายบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม โดยเสนอใน
รูปแบบของการวิจัยตามกระบวนการของการท าวิทยานิพนธ์  และก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดย
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

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

 


