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ค าน า 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ได้จัดท าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการจัดการเชิงบูรณาการ เพื่อ
ตอบสนองสถานการณ์ของสังคมโลกและการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษาในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้น
การศึกษาแบบบูรณาการข้ามศาสตร์มากขึ้น และสร้างทางเลือกในการพัฒนามหาบัณฑิตกลุ่มวัยท างานหรือ
กลุ่มประชากรนอกวัยเรียน สอดรับนโยบายทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ก าหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสร้างบัณฑิตและ
พัฒนากาลังคน โดย “มุ่งสร้างบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนในทุกช่วงวัย (Lifelong learning) ให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะ (Competency) ที่จ าเป็น และรองรับสังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
อย่างฉับพลัน (Disruption) ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitiveness) ของประเทศในระดับสากล และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ในขณะเดียวกัน 
ก็มีความรักและภูมิใจในสถาบัน วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของชาติ ทั้งนี้ ให้การสร้างบัณฑิตและพัฒนา
ก าลังคนต้องท าร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนอย่างใกล้ชิด” 
  การจัดท าหลักสูตรนี้ ก าหนดให้มีการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรม ควบคู่กับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมวัฒนธรรม โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่าง ๆ และ
แนวคิดในการจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถในการท างานด้าน
สถาปัตยกรรมได้อย่างเป็นระบบ และมีความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนแนวทางมหาบัณฑิตอาสาและ
มหาบัณฑิตผู้มีศักยภาพในภาคปฏิบัติการ ควบคู่กับการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามความ
ต้องการของสังคมและชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและการพัฒนาชาต ิ 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการจัดการเชงิบูรณาการ 

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2565) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

เขตพื้นที/่คณะ/สาขาวชิา 
 เขตพื้นทีอุ่เทนถวาย 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 
  

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่หลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :            
ภาษาไทย :  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการจัดการเชิงบูรณาการ 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Architecture Program in Architecture and Integrated Management 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  :  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมและการจัดการเชิงบูรณาการ) 

 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Master of Architecture (Architecture and Integrated Management) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  :  สถ.ม.(สถาปตัยกรรมและการจัดการเชิงบูรณาการ) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :  M.Arch. (Architecture and Integrated Management) 
 

หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ม
วิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
  

3. วิชาเอก     
-ไม่มี- 

 

4. จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
 แผน ก แบบ ก 1  ท าวิทยานิพนธ์เทียบเท่า 36 หน่วยกิต  
    (มีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต) 
 แผน ก แบบ ก 2  การศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 แผน ข    การศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี (4 ภาคการศึกษาปกต ิในระบบทวิภาค) 
5.2 ภาษาที่ใช ้  
    หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
    หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
    หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเขา้ศึกษา  
    นักศึกษาไทย 
    นักศึกษาต่างประเทศ 
    นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
    หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออกที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
    หลักสูตรได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น 
  ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน.................................................ประเทศ....................................... 
 รูปแบบของความร่วมมือ 
   ร่วมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นผู้ให้ปริญญา  
   ร่วมมือกัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  
5.5 การให้ปรญิญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  
    ปริญญาเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพียงสาขาวิชาเดียว  
    สองปริญญาสองสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   ชื่อปริญญาที่ 1 ......................................................สาขา ……………………………………… 
   ชื่อปริญญาที่ 2 ......................................................สาขา ……………………………………… 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 
  เมื่อวันที่ 1 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
  สภามหาวิทยาลัยให้ความเหน็ชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2565 
  เมื่อวันที่ 7 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2565 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

(ส าหรับผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
2. นักพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นในมิติด้านสถาปัตยกรรม ทีอ่ยู่อาศัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 3. ผู้บริหารโครงการ/หน่วยงาน ด้านพัฒนาที่อยู่อาศัยในมิติที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม 
 4. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า 
 5. นักวิชาการ/ที่ปรึกษา ด้านสถาปัตยกรรม ที่อยู่อาศัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 6. นักวิจัย ด้านสถาปัตยกรรม ที่อยู่อาศัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 

9. ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง และคณุวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่ 
ส าเร็จ 

 1 นายนราธิป ทับทัน 
 

รอง 
ศาสตราจารย ์

สาขา
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

ปร.ด. (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน) 
 
สถ.บ. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

2561 
2552 

 
2548 

 2 น.ส.ศศิธร คล้ายชม ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

สาขา
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2558 
2547 
2545 

 3 นายอารี เลาะเหม็ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

สาขา
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

ปร.ด. (พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) 
คพ.ม. (เคหการ) 
ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2563 
2545 
2538 

 

10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
      เขตพื้นทีอุ่เทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์
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11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาทีจ่ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
 ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ นโยบายการเปิดเสรีทางการค้า และการปรับตัวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม (Thailand 4.0) 
จ าเป็นต้องเติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา 
ส่งผลให้เกิดโอกาสและความท้าทายในวิชาชีพสถาปัตยกรรมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และกรอบแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ได้มุ่งให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท าให้
หลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน จ าเป็นต้องปรับตัวรองรับการผลิตสถาปนิก 
นักวิชาการ และนักปฏิบัติในสายงานที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีความรอบรูแ้ละทักษะในเชิงบูรณาการ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ภายใต้บริบทของสังคมโลกที่มีแนวโน้มให้ความส าคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เกิดความเลื่อนไหลและหลากหลายทางวัฒนธรรมจากภาวะไร้พรมแดน วัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีคุณค่าเริ่มสูญ
หายไป รวมถึงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การวางแผนผลิต
สถาปนิก นักวิชาการ หรือนักปฏิบัต ิที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานความเข้าใจต่อบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม ถือเป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมที่จะได้
พัฒนาความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา และการวางแผนรองรับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มประชากรนอกวัยเรียนจะเป็นการ
ปรับตัวและเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอีกทางหนึ่ง 
 
12. ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  สถานการณ์ภายนอกส่งผลให้การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องด าเนินการในเชิงรุก  
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และแข่งขันในสายงานวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม โดยการ
ผลิตสถาปนิก นักวิชาการ หรือนักปฏิบัติในสายงานที่เกี่ยวเนื่อง จ าเป็นต้องมีความพร้อมในการท างานเชิงบูรณา
การ สามารถแก้ปัญหาทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ  

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของมหาวทิยาลัย 
  จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้ง 5 ประเด็น ได้แก่ (1) พัฒนาและ
ถ่ายทอดความรู้เพื ่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
ประเทศและของโลก (2) ศึกษา วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพที่สร้างคุณค่า  และน าผล
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ (3) น าองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของคุณภาพชีวิต และเกิดการพัฒนาแก่สังคม 
(4) เป็นแหล่งสร้างอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของภาคตะวันออก และ (5) พัฒนาระบบการบริหาร
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และการจัดการองค์กรโดยยึดหลักของวิธีการบริหารจัดการที่ดี  ล้วนเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการจัดการเชิงบูรณาการ ซึ่งวางแผนการเรียน
การสอน การบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกประเด็น โดย
มุ่งความเป็นเลิศด้านศึกษา วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพที่สร้างคุณค่า และน าผลไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศเป็นส าคัญ 

  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการจัดการเชิงบูรณาการ เป็น
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นส าหรับรองรับกลุ่มผู้เรียนซึ่งมีบทบาทหรือความสนใจเกี่ยวกับวงวิชาชีพ วิชาการในสาย
งานด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวเนื่อง และสร้างทางเลือกให้กลุ่มประชากรนอกวัยเรียน โดยมุ่งการผลิต
มหาบัณฑิตที่เป็นสถาปนิก นักวิชาการ หรือนักปฏิบัติในสายงานที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งมีความรู้และความสามารถใน
การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีเ้ปิดสอนโดยคณะ/สาขาวชิา/หลักสูตรอื่น 
 มีการเปิดสอนวิชาในกลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง จากหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จ านวน 4 รายวิชา 

13.2 กลุ่มสาขา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใหส้าขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
 - ไม่ม ี- 
13.3 การบริหารจัดการ 

 มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในระดับคณะ ผู้บริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เพื่อ
ก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอน ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลเพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียน
ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  

การจัดการทางสถาปัตยกรรม บูรณาการร่วมกับศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  
 

 1.2 ความส าคญั 
วิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมมีบทบาทต่อการจัดการกายภาพของบ้านเมืองและสิ่งแวดล้อมเป็น

อย่างยิ่ง และสร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนและบริบทแวดล้อมโดยตรง การพัฒนามหาบัณฑิต
ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ส าหรับพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการในระดับสูง จึงมีความจ าเป็นต่อการ
ส่งเสริมศักยภาพของวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรม ควบคู่กับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมวัฒนธรรม ได้อย่างเป็นระบบ และเพื่อตอบสนองการผลิตมหาบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะเป็นไปตามความต้องการของสังคมและชุมชน และสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและพัฒนาชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขต
พื้นที่อุเทนถวาย เป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่ที่มีพัฒนาการมาจาก “โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย” โดยยัง
คงไว้ซึ่งองค์ความรู้ ทรัพยากรบุคคล และองค์ประกอบสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบกับที่ตั้งของคณะฯ 
อยู่ในย่านใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโครงสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู ้รวมถึงอยู่ในต าแหน่งทีส่ามารถเข้าถึงแหล่งค้นคว้าต่าง ๆ ได้สะดวก  

เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและ
การจัดการเชิงบูรณาการ จึงมีเนื้อหามุ่งเน้นการจัดการด้านสถาปัตยกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้
การบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวพันกับศาสตร์ต่าง ๆ และแนวคิดในการจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนให้สามารถท างานด้านสถาปัตยกรรมและจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการส่งเสริม
นักวิชาการและนักวิชาชีพในระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น สร้างทางเลือกในการพัฒนามหาบัณฑิตกลุ่มวัยท างาน
หรือกลุ่มประชากรนอกวัยเรียน 
  

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี ้
  1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างรอบรู้ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ
ศาสตร์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทางวิชาชีพและวิชาการ  
  2. มีความสามารถในการค้นคว้า คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สร้างนวัตกรรม และแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
  3. มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีทักษะความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  4. มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ ต่อหน้าที่และสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

2.1 แผนการพัฒนา 2.2 กลยุทธ ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
ด้านหลักสูตร 
พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและ
สังคม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 ภายใตป้ระกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ (และ/หรือ 
ประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่อาจ
มีการประกาศเพ่ิมเติมในภายหลัง) 

 
1. ติดตามสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ี
นวัตกรรม และความก้าวหน้าใน
วงวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ประเมินความต้องการของผู้เรียน
และแหล่งงาน เพื่อวางแผนจัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  
2. มีกระบวนการประเมิน
หลักสูตรและปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ  

 
1. เอกสารหลักสูตร (มคอ.2) 
2. เอกสาร มคอ.3 มคอ.5 และ 
มคอ.7 

ด้านอาจารย์และบคุลากรสาย
สนับสนุน 
พัฒนาบุคลากรด้านการสอนให้มี
ความรู้และความเช่ียวชาญทางวิชาการ 

 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการ
พัฒนาความรู ้พัฒนาการสอน 
ทักษะทางวิชาการและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 
2. สนับสนุนอาจารย์ให้สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการและมี
การเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 

 
1. อาจารย์ผู้สอนและบุคลากร
สายสนับสนุนได้เข้าร่วม
พัฒนาการสอน ทักษะการวิจัย 
การประชุมวิชาการ หรือพัฒนา
ความรู้ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  
2. ร้อยละของผลงานวิชาการต่อ
จ านวนอาจารย์ในแต่ละป ี
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ (1 ภาคการศึกษา  

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห)์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

-ไม่มี- 
 

2. การด าเนนิการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน - ตุลาคม  
 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม  
 ภาคฤดูร้อน    เดือนเมษายน - พฤษภาคม  
 (หรือเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย) 

2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  
 แผน ก แบบ ก 1  

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาด้านสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ หรือสาขาที่มีความสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน การผังเมือง  ภูมิ
สถาปัตยกรรม และการก่อสร้าง 
    หรือ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การ
ท างานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง การซ่อมแซม/ปรับปรุง
อาคาร การตกแต่งภายใน การผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง การพัฒนาวัสดุอาคาร การ
ปรับปรุงหรือพัฒนาพื้นที่ในเชิงกายภาพ หรือเป็นผู้ที่มีภาระงานด้านการสอนหรือฝึกฝนอาชีพทางด้า น
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง หรือเป็นผู้ที่มีหน้าที่/ภาระงานเกี่ยวข้องกับการจัดการสถาปัตยกรรมหรือการ
จัดการสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ   

2. มีคุณสมบัติเพิ่มเติม (อย่างน้อย 1 ข้อ) ดังนี้  
2.1 มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับดีมาก หรือ 
2.2 มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า หรือ 
2.3 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทในแผนการเรียนแบบท าวิทยานิพนธ์ หรือ 
2.4 มีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ หรือ 
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2.5 มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขา
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง และสาขา
ภูมิสถาปัตยกรรม) ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญสถาปนิก หรือ 

2.6 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพใน
ระดับสูง  

   3. ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น และการพิจารณาผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ให้อยู่ในดุลพินิจของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
1. ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

หรือสาขาที่มีความสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน การผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม 
และการก่อสร้าง หรือ 
   2.  ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 
2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง การซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร การตกแต่งภายใน 
การผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง การพัฒนาวัสดุอาคาร การปรับปรุงหรือพัฒนาพ้ืนที่ใน
เชิงกายภาพ หรือเป็นผู้ที่มีภาระงานด้านการสอนหรือฝึกฝนอาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง หรือ
เป็นผู้ที่มีหน้าที่/ภาระงานเกี่ยวข้องกับการจัดการสถาปัตยกรรมหรือการจัดการสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ  
   3. ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
    

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
ปัญหาจากความหลากหลายและพื้นฐานการศึกษาของผู้เข้าศึกษา การปรับตัวในการเรียนระดับที่

สูงขึ้น และพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
 

  2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปญัหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1.  มีรายวิชาส าหรับปรับพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมให้แกผู่้เข้าศึกษา 
2.  มอบหมายให้อาจารยท์ี่ปรึกษาทางวิชาการ ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
3.  สนับสนุนให้มีการเรียนและสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
 

  2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 2 - 25 25 25 25 

รวม 25 50 50 50 50 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 25 25 25 25 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
     2.6.1 งบประมาณรายรบั (หน่วย:บาท)        

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน 
(แบบเหมาจ่าย) 

2,050,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รายรับอ่ืน ๆ - - - - - 
รวมรายรับ 2,050,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 

  

 2.6.2 งบประมาณรายจา่ย (หน่วย:บาท)  

รายละเอียดรายจ่าย ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบด าเนินการ      
    1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร - - - - - 
    2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน      

       2.1 ค่าด าเนินการสอน 345,600 691,200 691,200 691,200 691,200 

       2.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 335,500 671,000 671,000 671,000 671,000 

    3. ทุนการศึกษา - - - - - 
    4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย      
       4.1 น าสง่บริหารส่วนกลาง 717,500 1,435,000 1,435,000 1,435,000 1,435,000 

       4.2 น าสง่งบกลาง 102,500 205,000 205,000 205,000 205,000 

รวม (ก) 1,501,100 3,002,200 3,002,200 3,002,200 3,002,200 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ ์ 72,500 145,000 145,000 145,000 145,000 

รวม (ข) 72,500 145,000 145,000 145,000 145,000 

รวม (ก) + (ข) 1,573,600 3,147,200 3,147,200 3,147,200 3,147,200 
จ านวนนักศึกษา 25 50 50 50 50 
ค่าใช้จ่ายต่อหวันักศึกษา 62,944 62,944 62,944 62,944 62,944 

  หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี  ภาคปกติ  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถว้น) 
 ภาคนอกเวลาราชการ  90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)  
 

2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ตหรือระบบออนไลน ์

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
- ไม่มี - 
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3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
   3.1 หลักสูตร  
        3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 
                โครงสร้างหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการจัดการเชิง
บูรณาการ แบ่งออกเป็น 3 แผนการศึกษา ได้แก ่

(1) แผน ก แบบ ก 1  
(2) แผน ก แบบ ก 2 
(3) แผน ข  

โดยแต่ละแผนการศึกษาได้แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้ 
 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ - 15 15 
หมวดวิชาเลือก - 9 15 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 12 - 
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) - - 6 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า 36 

 
แผน ก แบบ ก 1  

 1. หมวดวิชาบังคับ (จ านวน 2 รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต) -     หน่วยกิต 
2. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเทา่)                   36     หน่วยกิต 

   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า)   36   หน่วยกิต 
  หมายเหตุ: นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องลงเรียนวิชา “ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบ” และ “สัมมนาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์” ในหมวดวิชาบังคับเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต 
 

แผน ก แบบ ก 2  
 1. หมวดวิชาบังคับ           15     หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 

3. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเทา่)                   12     หน่วยกิต 
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า)   36   หน่วยกิต 
 

แผน ข 
 1. หมวดวิชาบังคับ           15     หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    15  หน่วยกิต 

3. การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)                   6     หน่วยกิต 
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า)   36   หน่วยกิต 
  หมายเหตุ: นักศึกษาแผน ข ต้องสอบประมวลความรู้ 
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หมายเหตุ: นักศึกษาทุกแผนการศึกษาต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยเกณฑ์
การทดสอบภาษาอังกฤษและการเทียบผล ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่ผ่านการ
ทดสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก าหนด โดยไม่นับหน่วยกิต และได้รับค่าระดับคะแนนและผลการศึกษาเป็น “S” ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ 
(Satisfactory) หรือ “U” ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ซึ่งรายวิชาภาษาอังกฤษ มีดังนี ้
 07-60-101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3 (3-0-6)    
  English for Graduate Students 

และส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมโดยตรง อาจต้องลงเรียนรายวิชาพื้นฐานเพิ่มเติม
โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งรายวิชาพื้นฐาน มีดังน้ี 
 07-60-102 พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมและกระบวนการออกแบบ 3 (3-0-6)    
  Basic of Architecture and Architectural Design Process 
 

3.1.3 รายวิชา 
รายวิชาภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่วยกิต)  

 07-60-101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3 (3-0-6)    
  English for Graduate Students 
 

รายวิชาพื้นฐาน ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมโดยตรง (ไม่นับหน่วยกิต)  
 07-60-102 พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมและกระบวนการออกแบบ 3 (3-0-6)    
  Basic of Architecture and Architectural Design Process 
 1. หมวดวิชาบังคับ   

แผน ก แบบ ก 1 จ านวน 2 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)  
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต        

 07-61-103 การจัดการและปฏิบัติงานภาคสนาม 3 (1-4-4)  
  Fieldwork Study and Management 
   07-61-104 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 3 (3-0-6)    
  Research Methodology of Architecture and Design 
 07-61-105 สัมมนาทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 3 (3-0-6)    
  Architectural Seminar 
 07-61-106 การจัดการสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการ 6 (4-4-10)    
  Integrated Architecture Management 
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 2. หมวดวิชาเลือก  
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ   
แผน ข ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต        

  กลุ่มวิชาการจดัการ พัฒนาชุมชน และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
 07-62-107 การจัดการอสังหาริมทรัพย์และบริหารทรัพยากรอาคาร 3 (3-0-6)    
  Real Estate and Facility Management 
 07-62-108 การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และชุมชน 3 (3-0-6)    
  Conservation of Cultural Heritage, Architecture and Community  
 07-62-109 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)    
  Participative Management for Community Solutions and Development 
 

  กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม 
 07-63-110 การอนุรกัษ์พลังงานไฟฟ้าและสร้างสภาวะสบายภายในอาคาร 3 (3-0-6)   
  Electricity Conservation and Comfort Management in Building 
 07-63-111 การออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน 3 (3-0-6)   
  Design and Management for Sustainable Built Environment 
 07-63-112 เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคารเขียว 3 (3-0-6)   
  Technology and Innovation of Green Building  
 07-63-113 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 (3-0-6)   
  Vernacular Architecture and Built Environment 
 07-63-114 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)    
  Environmental Impact Assessment (EIA) 
  กลุ่มวิชาผังเมอืง สถาปัตยกรรมภายใน และการออกแบบอุตสาหกรรม 
 07-64-115 การจัดการกายภาพของเมืองและพื้นที่สาธารณะอย่างยั่งยืน 3 (3-0-6)    
  Urban Physical and Public Space for Sustainable Management  
 07-64-116 การออกแบบผลิตภัณฑ์และพฒันาวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 3 (3-0-6)    
  Product Design and Material Development in Architecture  
 07-64-117 การจัดการกายภาพและการออกแบบส าหรับผู้คนทั้งมวล 3 (3-0-6)    
  Facility Management and Universal Design 
  กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสรา้ง  
  บูรณาการกับหลักสูตร วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) และ วศ.ม.(การบริหารงานก่อสร้าง) 
 07-12-512 การป้องกัน ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโครงสร้าง 3 (3-0-6)   
  Structural Protection Repair and Maintenance 
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 07-25-642 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจก่อสร้าง 3 (3-0-6)   
  Entrepreneurship and Construction Business Management 
 07-24-551 เทคโนโลยี วัสดุ และผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ในงานก่อสร้าง 3 (3-0-6)   
  Modern Technologies, Materials, and Products in Construction 
 07-24-655 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการก่อสร้าง 3 (3-0-6)   
  Environmental Impact Assessment for Construction Projects 
 

  กลุ่มวิชาการศึกษารายบุคคลและปัญหาพิเศษ 
 07-65-118 การศึกษารายบุคคล 3 (3-0-6)    
  Individual Study 
 07-65-119 ปัญหาพิเศษ 3 (3-0-6)    
  Special Topics 
 
 3. วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

แผน ก แบบ ก 1   
 07-66-120 วิทยานิพนธ์  36 (0-36-0)    
  Thesis 

แผน ก แบบ ก 2   
 07-66-221 วิทยานิพนธ์  12 (0-12-0)    
  Thesis 

แผน ข        
 07-66-222 การค้นคว้าอิสระ  6 (0-6-0)    
  Independent Study 
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  ความหมายเลขรหัสรายวิชา 
 
      คณะ 
      กลุ่มวิชา / สาขาวิชา 
      ปีที่ควรศึกษา 
      ล าดับวชิา 
   
             
                        XX  -  XX  - XXX 
            1 2    3 4   5 6 7   

        

 ต าแหน่งที่ 1 –2  แทน คณะ 
  00 - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 01 - คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 02 - คณะเทคโนโลยีสังคม 
 03 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
 04 - คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 05 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 06 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 07 - คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 08 - คณะศิลปศาสตร ์
 09 - สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 
 10 - คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 11  -   ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 
 ต าแหน่งที่  3-4    แทน   สาขาวิชา  
           ต าแหน่งที่  5     แทน   ปีที่ควรศึกษา 
 ต าแหน่งที่  6-7   แทน   ล าดับวิชา 
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ความหมายเลขแสดงหน่วยกิต 
 หน่วยกิต 

        ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 
  ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ 
  ชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเอง 
   

                                  X  (X – X - X) 

 
 การนับหน่วยกิต 
 การนับหน่วยกิตให้ถือเกณฑ์ ดังนี้ 
 1.  ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เท่ากับ 1  หน่วยกิต 

2.  ชั่วโมงเรียนปฏิบัติการในห้องเรียน ห้องทดลอง หรือหอ้งปฏิบัติการ 2-3 ชั่วโมง 
 3.  ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง เท่ากับ   2 x (หน่วยกิตทฤษฎี) + หน่วยกิตปฏิบัติ 
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3.1.4 ตารางแสดงแผนการศึกษา 
 

แผน ก แบบ ก 1 
 ส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับดีมาก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทในแผนการเรียนแบบท า
วิทยานิพนธ์ หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ หรือมีใบประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมไม่ต่ ากว่าระดับสามัญสถาปนิก หรือมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพในระดับสูง ทั้งนี้ การพิจารณาผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และต้องลงเรียนวิชา “ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ” 
และ “สัมมนาทางสถาปัตยกรรมศาสตร”์ ในหมวดวิชาบังคับเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 07-61-104 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ 

ไม่นับ 

หมวดวิชาบังคับ 07-61-105 สัมมนาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่นับ 
รวม - 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 07-66-120 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) 12 
รวม 12 

 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 07-66-120 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) 12 
รวม 12 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 07-66-120 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) 12 
รวม 12 

 

หมายเหตุ:  ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมโดยตรง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาให้
ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา “07-60-102 พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมและกระบวนการออกแบบ” โดยไม่นับ
หน่วยกิต ก าหนดให้เรียนรายวิชาดังกล่าวล่วงหน้าก่อนจะเริ่มเรียนตามแผนการศึกษาปกติ หรืออาจจัดให้เรียน
ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก  
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แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 07-61-103 การจัดการและปฏิบัติงานภาคสนาม 3 (1-4-4) 
หมวดวิชาบังคับ 07-61-104 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ 
3 (3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ 07-61-105 สัมมนาทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
รวม 9 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 07-61-106 การจัดการสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการ 6 (4-4-10) 
หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือก 3 (3-0-6) 

รวม 9 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือก 3 (3-0-6) 
หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือก 3 (3-0-6) 
วิทยานิพนธ์ 07-66-221 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 3 

รวม 9 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 07-66-221 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 9 
รวม 9 

 

หมายเหตุ: ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมโดยตรง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาให้
ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา “07-60-102 พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมและกระบวนการออกแบบ” โดยไม่นับ
หน่วยกิต ก าหนดให้เรียนรายวิชาดังกล่าวล่วงหน้าก่อนจะเริ่มเรียนตามแผนการศึกษาปกติ หรืออาจจัดให้เรียน
ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก  
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แผน ข 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 07-61-103 การจัดการและปฏิบัติงานภาคสนาม 3 (1-4-4) 
หมวดวิชาบังคับ 07-61-104 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบ 
3 (3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ 07-61-105 สัมมนาทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
รวม 9 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 07-61-106 การจัดการสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการ 6 (4-4-10) 
หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือก 3 (3-0-6) 

รวม 9 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือก 3 (3-0-6) 
หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือก 3 (3-0-6) 
หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือก 3 (3-0-6) 

รวม 9 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือก 3 (3-0-6) 
การค้นคว้าอิสระ 07-66-222 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 6 

รวม 9 
 

หมายเหตุ: ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมโดยตรง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาให้
ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา “07-60-102 พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมและกระบวนการออกแบบ” โดยไม่นับ
หน่วยกิต ก าหนดให้เรียนรายวิชาดังกล่าวล่วงหน้าก่อนจะเริ่มเรียนตามแผนการศึกษาปกติ หรืออาจจัดให้เรียน
ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
 

รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 07-60-101 ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3 (3-0-6)    
  English for Graduate Students 

ศึกษาและฝึกเทคนิคการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่าน
จับใจความและสรุปความคิดรวบยอด ฝึกการย่อเรื่องที่อ่าน และฝึกการเขียนขยายความ 
จากเรื่องที่อ่าน ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และฝึกเขียนบทคัดย่องานวิจัย 

Study and practice listening, speaking, reading and writing techniques 
in English, practice reading comprehension and concluding ideas, 
practice summarizing and extending stories and electronic 
documents, practice writing research abstracts. 
หมายเหตุ:  การประเมินผลการศึกษาให้ก าหนดเป็นระดับคะแนน (grade) 
  และผลการศึกษาเป็น ดังนี้ 
  S – ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ขั้นพอใจ (Satisfactory) และ 
  U – ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ขั้นไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

 

รายวิชาพื้นฐาน  

 07-60-102 พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมและกระบวนการออกแบบ 3 (3-0-6)    
  Basic of Architecture and Architectural Design Process 

ความหมายและพื้นฐานความรู้ทางสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิ
สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน/มัณฑนศิลป์ การออกแบบและกระบวนการพัฒนา
แบบสถาปัตยกรรมขั้นต้น สาระของส่วนประกอบของอาคาร วิธีการอ่านแบบ
สถาปัตยกรรม ความหมายของสัญลักษณ์และองค์ประกอบของแบบมาตรฐาน  
The meaning and fundamentals knowledge of architecture, Urban 
Architecture, landscape architecture and Interior Architecture. 
Introduction to architectural design and development process. The 
substance of the building's components, how to read architectural 
drawing. The standard meaning of the symbols and elements.  
หมายเหตุ:  การประเมินผลการศึกษาให้ก าหนดเป็นระดับคะแนน (grade) 
  และผลการศึกษาเป็น ดังนี้ 
  S – ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ขั้นพอใจ (Satisfactory) และ 
  U – ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ขั้นไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
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 1. หมวดวิชาบังคับ            

 07-61-103 การจัดการและปฏิบัติงานภาคสนาม 3 (1-4-4)    
  Fieldwork Study and Management 

แนวทางการจัดการและวิธีการปฏิบัติงานภาคสนาม เน้นการวางแผนปฏิบัติการใน
พื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาทักษะและความพร้อมส าหรับการท างานในชุมชนหรือ
ท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรมด้วยวิธีการต่าง ๆ การเรียบเรียง
และน าเสนอข้อมูลจากภาคสนาม มีการศึกษาและปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
Guidelines and methods of fieldwork management. Emphasis on 
operational planning in the target area for skills development and 
readiness for community or local work. Practice collecting architectural 
data using various methods, compiling and presenting data from the 
fieldwork, study and work in the target area. 

 

 07-61-104 ระเบยีบวิธีวิจยัทางสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ 3 (3-0-6)    
  Research Methodology of Architecture and Design 

หลักการและระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานในการท าวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ การศึกษาสภาพปัญหา การตั้งค าถามและสมมุติฐาน การก าหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขต การรวบรวมข้อมูลและเลือกใช้ข้อมูล การวางแผนการวิจัย 
การเลือกตัวอย่างและกรณีศึกษา การวิเคราะห์ทางสถิติ การสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย รวมถึงแนวทางการบูรณาการวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมกับศาสตร์อื่น ๆ 

The principles of architecture and design research methods, a study of 
the problems, questioning and assumptions, objectives defining and 
scopes of research, data collection and research planning, samples and 
case studies selection, statistical analysis, summarizing and discussion 
research as well as an approach to integrating research methods in 
architecture with another knowledge. 

 

 07-61-105 สัมมนาทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 3 (3-0-6)    
  Architectural Seminar 

ศึกษาแนวคิด ปัญหา น าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านสถาปัตยกรรม
และการจัดการแบบบูรณาการ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
Study concepts, problems, present and discuss interesting topics in 
architecture and integrated management, and other related factors. 
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 07-61-106 การจัดการสถาปัตยกรรมเชงิบูรณาการ 6 (4-4-10)   
  Integrated Architecture Management 

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการประยุกต์หรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับ
กระบวนการทางสถาปัตยกรรม หลักการในการปฏิบัติงานระดับชุมชนหรือท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ปัญหา  แนวทางการประยุกต์หรือบูรณาการองค์ความรู้ทาง
สถาปัตยกรรมกับศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การจัดการชุมชน การจัดการ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อใช้แก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
Theories, concepts, and application or integration of various sciences into 
architectural processes, principles of a community or local practice, 
problem analysis, guidelines to applying or integrated the architecture 
knowledge with community development, community management and 
environmental management etc. to create problem-solving.  
 

 2. หมวดวิชาเลือก  
  2.1 กลุ่มวิชาการจัดการ พัฒนาชุมชน และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
 07-62-107 การจัดการอสงัหาริมทรัพยแ์ละบริหารทรพัยากรอาคาร 3 (3-0-6)    
  Real Estate and Facility Management 

แนวคิด หลักการ กลยุทธ์ และมาตรฐานส าหรบัจัดการอาคารและทรัพยากร 
กายภาพ กรณีศึกษาธุรกิจการจัดการอาคาร การดูแลบริหารอสังหาริมทรัพย์  
การบ ารุงรักษาสถาปัตยกรรมและระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 
Concepts, principles, strategies, and standards for managing buildings and  
physical resources, case study of building management business, real  
estate management, architectural and engineering systems maintenance. 

 
 07-62-108 การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และชุมชน 3 (3-0-6)    
  Conservation of Cultural Heritage, Architecture and Community 

แนวคิดและหลักการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม งานสถาปัตยกรรม อาณาบริเวณ 
และย่านชุมชน หลักเกณฑ์ทางวิชาการและกฎบัตรนานาชาติ การบันทึกข้อมูลและ
ประเมินคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม กระบวนการวางแผน 
การเลือกใช้กลวิธีและและเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
ชุมชน แนวคิดการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน 
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Concepts and principles of cultural heritage management in 
architectural, territories and neighborhood, academic rules and 
international charters. Recording data and aesthetic evaluating, history, 
science, and society. Analysis of the physical environment economy 
and society, planning process, strategies, and technique for cultural 
heritage management. The concept of collaborative cultural heritage 
management with the community. 

 
 07-62-109 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาและพฒันาชุมชน 3 (3-0-6)    
  Participative Management for Community Solutions and Development 

ความส าคัญของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม แนวคิดและแนวทางการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ทฤษฎีการมีส่วนร่วมและทฤษฎี
ความขัดแย้งทางสังคม กลยุทธ์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงวิ เคราะห์  
กระบวนการระดมความคิดและการตัดสินใจ ส าหรับปฏิบัติงานในระดับชุมชน 
The importance of participatory management, concept and participatory 
working guidelines for community stakeholders, participation theory and 
social conflict theory, strategies and solutions for problems analysis, 
brainstorming, and decision process for community performance. 

 
  2.2 กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมสรรคส์ร้าง 

 07-63-110 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและสรา้งสภาวะสบายภายในอาคาร 3 (3-0-6)    
  Electricity Conservation and Comfort Management in Building 

หลักการออกแบบอาคารที่มุ่งเน้นการพึ่งพาพลังงานจากธรรมชาติเข้ามาใช้ใน
อาคาร เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการท าความเย็นและให้แสงสว่าง การ
ออกแบบอาคารที่ค านึงถึงการป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร การถ่ายเทความร้อน 
การระบายอากาศ การน าแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ภายในอาคาร แนวคิดการสร้าง
สภาวะสบายเชิงอุณหภูมิและการมองเห็นภายในอาคาร 
Building design principles that focus on natural energy dependency, and 
reduce electricity use for cooling and lighting. Building design that takes 
into account the prevention of heat entering the building, heat transfer 
ventilation, bringing natural light into the building, the concept of 
creating thermal comfort, and visibility inside the building. 
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 07-63-111 การออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมสรรค์สรา้งอย่างยัง่ยืน 3 (3-0-6)   
  Design and Management for Sustainable Built Environment 

หลักการออกแบบและจัดการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน วัฎจักรการใช้
ทรัพยากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการสถาปัตยกรรม
ภายใตค้วามสมดุลระหว่างสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
Principles of design and sustainable management of built 
environments. Systematic and resource utilization cycle efficient in 
architectural, and balance of society, culture, and environment management. 

 
 07-63-112 เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคารเขียว 3 (3-0-6)   
  Technology and Innovation of Green Building 

นิยามอาคารเขียว แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการอาคารที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับจัดการอาคารเขียว 
กฎหมาย ข้อบังคับ และเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับอาคารประหยัดพลังงานและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
Green building definition, concepts, and principles of environmentally 
friendly building management. Case studies of technology and innovation 
for green building management, laws, regulations, and benchmarks on 
energy-efficient and environmentally friendly buildings. 

 
 07-63-113 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 (3-0-6)   
  Vernacular Architecture and Built Environment 

นิยามของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง แนวทางการอ่านและ
ถอดภูมิความรู้จากองค์ประกอบทางกายภาพ การวิเคราะห์รูปแบบที่เกิดขึ้นจาก
การแสดงออกทางสังคม วัฒนธรรมการอยู่อาศัย ภูมิปัญญา ความเชื่อ ทักษะการ
ก่อสร้าง และสภาพแวดล้อม ใช้กรณีศึกษางานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง เพ่ือเรียนรูก้ารแสดงออกทางสังคมของผู้คนกลุ่มต่าง ๆ  
Vernacular architecture and built environment definition, guidelines for 
reading and interpreting knowledge from physical components, 
analysis of patterns arising from social expression living culture, 
wisdom, beliefs, construction skills, and environment. Using a case 
study of local architecture and built environment to learn the social 
expression of different people. 
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 07-63-114 การวิเคราะหผ์ลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)    
  Environmental Impact Assessment (EIA) 

หลักการและแนวทางส าหรับการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการ
ทางด้านสถาปัตยกรรม  
Principles and guidelines for the environmental impact analysis of 
architectural projects. 

 
  2.3 กลุ่มวิชาผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน และการออกแบบอุตสาหกรรม 

 07-64-115 การจัดการกายภาพของเมืองและพื้นทีส่าธารณะอย่างยัง่ยืน 3 (3-0-6)    
  Urban Physical and Public Space for Sustainable Management  

แนวคิดและหลักการการพัฒนาเมืองในด้านกายภาพ การจัดรูปที่ดิน การจัดการ
พื้นที่สาธารณะ การวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
บทเรียนจากกรณีตัวอย่าง กระบวนการพัฒนาชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนและ
สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น  
Concepts and principles of physical urban development, land 
readjustment, public space management, problems analysis that affecting 
to the environment and society, learning from case studies, sustainable 
urban development processes and accordance with the local context. 

 
 07-64-116 การออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 3 (3-0-6)    
  Product Design and Material Development in Architecture 

แนวคิดและหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือวัสดุ ในงานสถาปัตยกรรม 
กระบวนการผลิตและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคนิควิธีการ รวมทั้ง
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ในงานสถาปัตยกรรม 
Concepts and principles of product or material design in architecture, 
production processes,  and development of materials, equipment, 
tools, and techniques; including standards related to product design 
in architecture. 

 07-64-117 การจัดการกายภาพและการออกแบบส าหรับผูค้นทั้งมวล 3 (3-0-6)    
  Facility Management and Universal Design 

แนวคิดและหลักการออกแบบส าหรับผู้คนทั้งมวล-ผู้สูงอายุ เกณฑ์และมาตรฐาน
ส าหรับการจัดการทางกายภาพต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
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ผู้คนทั้งมวล ตามหลักการยศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาการออกแบบและ
การจัดการทางกายภาพเพื่อให้ครอบคลุมผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัย 
Concepts and design principles for all people, criteria, and standards 
for the physical management of the environment, and facilities for all 
people. Principle of ergonomics examples of physical design and 
management case studies to cover users of all ages. 
 

  2.4 กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง  

 07-12-512 การป้องกัน ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาโครงสร้าง 3 (3-0-6)   
  Structural Protection Repair and Maintenance 

ปัญหาการเสื่อมสภาพของวัสดุ  แนวคิดเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน  การ
ป้องกันการเสื่อมสภาพ  การเกิดสนิมเหล็ก  ประเภทของการช ารุดและความ
เสียหาย  การทดสอบแบบไม่ท าลาย  การทดสอบแบบท าลายบางส่วน  การทดสอบ
น้ าหนักบรรทุก วัสดุในการซ่อม  วิธีการและเทคนิคการซ่อมแซม  การเสริมก าลัง
Material deterioration problem,  concept of lifetime cost,  prevention 
of deterioration iron rust,  type of breakdown materials,  and non-
destructive testing, partially-destructive tests, load test, material repair, 
methods repair, and reinforcement techniques. 

 
 07-25-642 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกจิก่อสร้าง 3 (3-0-6)   
  Entrepreneurship and Construction Business Management 

แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ลักษณะการประกอบการ การประกอบการที่
ประสบความส าเร็จการควบคุม ติดตามประเมินผลธุรกิจ เทคนิคการสลับ ธุรกิจ
ใหม่  กลยุทธ์การยกระดับการจัดการ ธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน 
Concept of entrepreneurial, nature of business, successful 
entrepreneurship control, follows up business evaluation, new 
business switching techniques, management strategy business upgrade 
to have the ability to compete. 

 07-24-551 เทคโนโลยี วัสดุ และผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ในงานก่อสรา้ง 3 (3-0-6)   
  Modern Technologies, Materials, and Products in Construction 

เทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ส าหรับอาคารสูงหรือใหญ่พิเศษ ระบบโครงสร้างแบบ
ต่าง ๆ และวิธีการก่อสร้าง การใช้คอนกรีตอัดแรง ชิ้นส่วนส าเร็จรูป ระบบหล่อในที่
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โครงสร้างใต้ดิน ตลอดจนการ ป้องกันดินพัง วัสดุและผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ในงานก่อสร้าง  
คุณสมบัติ การประกอบติดตั้ง การทดสอบ และประโยชน์ใช้สอย  
Modern construction technology for high-rise building or extra-large 
buildings, several structure systems and construction methods, 
application of prestressed concrete, finished parts, Formwork system in 
underground structures,  soil erosion protection,  Modern materials and 
products in construction, properties, installation, testing and utility. 

 
 07-24-655 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการก่อสร้าง 3 (3-0-6)   
  Environmental Impact Assessment for Construction Projects 

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมหลักการ การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงสร้างของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้าง การประเมินผล
กระทบทางสังคมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพกรณีศึกษาและตัวอย่าง
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
Applicable laws and regulations of environmental management tools, 
environmental impact assessment, structure of environmental impact 
assessment,  methods for environmental impact assessment of 
construction projects, social impact assessment, health impact 
assessment, case studies, and environmental impact assessment 
report sample. 

 
  2.5 กลุ่มวิชาการศึกษารายบุคคลและปัญหาพิเศษ 

 07-65-118 การศึกษารายบุคคล 3 (3-0-6)    
  Individual Study 

เลือกศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
Individuals select to study and research subjects that are of particular 
interest with the approval of advisors. 

 07-65-119 ปัญหาพิเศษ 3 (3-0-6)    
  Special Topics 

การศึกษาค้นคว้าทางสถาปัตยกรรมในระดับปริญญาโท วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เรียบเรียงเขียนเป็นรายงานหรือบทความวิชาการ 
Study and research in architecture at the master's degree, synthetic 
analysis, and writing in a report or academic article. 
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 3. หมวดวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระ  

แผน ก แบบ ก 1  
 07-66-120 วิทยานิพนธ ์ 36 (0-36-0)     
  Thesis 
  วิชาบังคับก่อน: 07-61-104 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

การวิจัยรายบุคคล ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ด าเนินการค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบ เชื่อมโยงความรู้ และเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ โดยมีสาระและความ
ซับซ้อน ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  

Individual research on a topic relating to architecture, carried out 
systematically to produce knowledge, connected knowledge, and 
compile into a thesis by the curriculum with content and complexity 
under supervision of a supervisor. 
 

แผน ก แบบ ก 2  
 07-66-221 วิทยานิพนธ ์ 12 (0-12-0)     
  Thesis 
  วิชาบังคับก่อน: 07-61-104 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

การวิจัยรายบุคคล ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ด าเนินการค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบ และเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  

Individual research on a topic relating to architecture, carried out 
systematically to produce knowledge, and compile into a thesis under 
supervision of a supervisor. 

 

แผน ข  
 07-66-222 การค้นคว้าอสิระ 6 (0-6-0)     
  Independent study 
  วิชาบังคับก่อน: 07-61-104 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

การวิจัยรายบุคคล ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ด าเนินการค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบ และเรียบเรียงเป็นรายงานการค้นคว้าอิสระ ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  

Individual research on a topic relating to architecture, carried out 
systematically to produce knowledge, and compile into an 
independent study report under supervision of a supervisor.
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

 
ปีที่

ส าเร็จ 
 

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 นายนราธิป ทับทัน รองศาสตราจารย ์
สาขา

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ปร.ด.(สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) 
สถ.ม.(สถาปัตยกรรมเขตร้อน) 
 
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

2561 
2552 

 
2548 

12 12 12 12 12 

2 นางสาวศศิธร คล้ายชม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

สาขา
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

ปร.ด.(สิง่แวดล้อมสรรค์สร้าง) 
สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2558 
2547 
2545 

12 12 12 12 12 

3 นายอารี เลาะเหม็ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

สาขา
สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

ปร.ด.(พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
อย่างยัง่ยืน) 
คพ.ม.(เคหการ) 
ค.อ.บ.(สถาปตัยกรรม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2563 
 

2545 
2538 

12 12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย / ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

ภาระการสอนต่อสัปดาห์แต่ละปี
การศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 นายนราธิป ทับทัน รองศาสตราจารย์ 

สาขาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ปร.ด.(สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) 
สถ.ม.(สถาปัตยกรรมเขตร้อน) 
 
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

2561 
2552 

 
2548 

12 12 12 12 12 

2 นางสาวศศิธร คล้ายชม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

ปร.ด.(สิง่แวดล้อมสรรค์สร้าง) 
สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2558 
2547 
2545 

12 12 12 12 12 

3 นายอารี เลาะเหม็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

ปร.ด.(พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยัง่ยืน) 
คพ.ม.(เคหการ) 
ค.อ.บ.(สถาปตัยกรรม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2563 
 

2554 
2538 

12 12 12 12 12 

4 นายยิ่งยง รุ่งฟ้า รองศาสตราจารย์ 
สาขาการออกแบบ 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
ศษ.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2546 
 

2532 

3 3 3 3 3 

5 นางสาวสิริโสภา  
องคณานุวงศ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

สถ.ม.(ออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายใน) 
ศป.บ.(ออกแบบตกแต่งภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2548 
 

2539 

3 3 3 3 3 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย / ชื่อสถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

ภาระการสอนต่อสัปดาห์แต่ละปี
การศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
6 นายทองพูล ทาสีเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

สาขาวิศวกรรมโยธา 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2548 
2544 

3 3 3 3 3 

7 นายกฤษฎา  
อนันตกาลต ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิศวกรรมโยธา 

ปร.ด.(วิศวกรรมศาสตร์) 
ผ.ม.(การวางแผนภาคและชุมชน
เมือง) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 
คอ.บ.(วิศวกรรมโยธา-ส ารวจ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2559 
2539 
2545 
2532 

3 3 3 3 3 

8 นายวันโชค เครือหงษ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิศวกรรมโยธา 

วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2555 
2547 
2539 

3 3 3 3 3 

9 นายณรงค์เดช 
อินทรัตน์ชัยกิจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิศวกรรมโยธา 

วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

2560 
2546 
2544 

3 3 3 3 3 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย / ชื่อสถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

ประสบการณ์การท างาน / สถานที่ท างาน 

1 นางสุภาวดี 
รัตนมาศ 

รอง
ศาสตราจารย ์

M.Arch.(Architecture) 
 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

Illinois Institute of 
Technology, USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2525 
 

2521 

อาจารย์มหาวิทยาลัย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ / 
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 
(เกษียณราชการ) 

2 นางกาญจนา  
ตันสุวรรณรัตน์ 

รอง
ศาสตราจารย ์

ค.อ.บ.(สถาปตัยกรรม) 
 
ค.อ.ม.(สถาปตัยกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

2535 
 

2523 

อาจารย์มหาวิทยาลัย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ / 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
(เกษียณราชการ) 

3 นายนิคม  
บุญญานุสิทธิ ์

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D.(Urban planning) 
 
สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) 
บธ.บ.(การจัดการงานก่อสร้าง) 
ค.อ.บ.(สถาปตัยกรรม) 

National Cheng Kung 
University, Taiwan 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

2017 
 

2538 
2537 
2534 

อาจารย์มหาวิทยาลัย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ / 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

4 นางสุดจิต  
เศวตจินดา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) 
ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 

2563 
2536 
2529 

อาจารย์มหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

5 นายอมฤต  
หมวดทอง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) 
ศศ.ม.(สถาปตัยกรรมพื้นถิ่น) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2562 
2549 
2542 

อาจารย์มหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย / ชื่อสถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

ประสบการณ์การท างาน / สถานที่ท างาน 

6 นางสาวรังสิมา 
กุลพัฒน ์

- Ph.D.(Architectural Heritage 
Management and Tourism) 
อ.ม.(วรรณคดเีปรียบเทียบ) 
ศศ.บ.(วรรณคดอีังกฤษ) 

Silpakorn University, Thailand 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2014 
 

2539 
2532 

Researcher at Carolina Asia Center / 
University of North Carolina at Chapel Hill, 
USA 

7 นายคมเขต  
เพ็ชรรัตน ์

อาจารย ์ ปร.ด.(สิง่แวดล้อมสรรค์สร้าง) 
สถ.ม.(ศิลปอุตสาหกรรม) 
 
ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2561 
2552 

 
2539 

อาจารย์มหาวิทยาลัย /  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

8 นางมะยุรี ราชสีห์ - สถ.ม.(นวัตกรรมอาคาร) 
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) 
 
วท.บ.(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 
วิทยาลัยครูพระนคร 

2553 
2557 

 
2535 

พนักงานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ระดับ 7 /  
การเคหะแหง่ชาติ 

9 นายอนุกูล  
จีระเดชาธรรม 

- MA(Landscape Architecture) 
ศล.บ.(การออกแบบภายใน) 

Birmingham City University, UK 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 

2016 
2555 

Senior Landscape Architect /  
Scape Design Associates, United Kingdom 

 
 

หมายเหตุ:  อาจารย์พิเศษให้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ (2) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และ/หรือ ตามข้อบังคับที่มีการประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)  
-ไม่มี- 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นควา้อิสระ 
 5.1  ค าอธบิายโดยย่อ  

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายใต้ประเด็นปัญหาในบริบทและ
สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม โดยสามารถพัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม หรืออธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ ซึ่งมีขอบเขตที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้
 นักศึกษามีความรู้และความสามารถในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท างานวิจัยและ

ถ่ายทอดผลการวิจัยสูส่าธารณชนได ้

 5.3  ช่วงเวลา  
   แผน ก แบบ ก 1  ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 
   แผน ก แบบ ก 2  ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที ่1 
   แผน ข   ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที ่2 

 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12  หน่วยกิต 
  แผน ข  การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6  หน่วยกิต 

 5.5  การเตรียมการ 
  1. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระส าหรับนักศึกษา ภายในช่วงก าหนดเวลา ดังนี้ 
   - นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 จัดให้มีก่อนจะสิ้นสุดภาคการศึกษาที ่1 ของปีการศึกษาที่ 1 
   - นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 จัดให้มีก่อนจะเปิดภาคการศึกษาที ่1 ของปีการศึกษาที่ 2  
   - นักศึกษาแผน ข จัดให้มีก่อนจะเปิดภาคการศึกษาที ่2 ของปีการศึกษาที่ 2  
  2. มอบหมายให้นักศึกษาเตรียมพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระภายในปีการศึกษาที่ 
1 และสามารถด าเนินการเสนอหัวข้อหลังจากผ่านวิชา “ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ"  
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  3. ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระมีชั่วโมงให้ค าปรึกษา โดยระบุไว้ใน
ตารางสอน 
 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  1. การประเมินความก้าวหน้าในการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องกระท าในทุกภาค
การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดี 
  2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้าในการ
ท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
  3. การประเมินความก้าวหน้าในการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ใช้สัญลักษณ์ P (Pass) 
หมายถึง ผลประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาเป็นที่พอใจ ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษา โดยระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่รับการประเมินให้ได้
สัญลักษณ์ P ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่
ลงทะเบียน (หากผลการประเมินพบว่าไม่มีความก้าวหน้า จ านวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้มีค่า
เป็น P เท่ากับ 0 (ศูนย์)) 
  4. การสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องด าเนินการสอบภายใน 60 วัน หลังจากที่นักศึกษา
ผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์ P ครบตามจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนั้น ๆ  
  5. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เพื่อพิจารณาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่า
ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  6. การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่  
   Excellent  หมายความว่า ผลการประเมินช้ันดีเย่ียม 
   Good  หมายความว่า ผลการประเมินช้ันด ี
   Pass  หมายความว่า ผลการประเมินผ่าน 
   Fail  หมายความว่า ผลการประเมินตก 
  7. รายละเอียดและขั้นตอนกระบวนการประเมินผล การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2561 รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1. แผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ชั้นปี ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง แผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 

1 สามารถปรับพื้นฐานและเพิ่มพูนความรู้ที่จ าเป็นทางด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับที่สูงกว่าระดับวิชาชีพ ฝึกฝนการ
คิด วิเคราะห์ และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ กับสถาปัตยกรรม 
สร้างเสริมประสบการณ์ภาคสนามและความสามารถในการท า
วิจัย ท าความเข้าใจหลักการและวิธีด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ 
วิพากษ์ และน าเสนอระบบความคิดได้ รวมถึงสามารถสร้าง
หัวข้อวิจัย และวางแผนวิทยานิพนธ์ ขั้นต้น 

จัดให้มีการเรียนการสอนในภาคทฤษฏี ควบคู่กับ
การน าเสนอโครงการกรณีศึกษา ควบคู่กับการ
อภิปรายและ เสวนา ในชั้ น เ รี ยน  มอบหมาย
งานค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถท า
ความเข้าใจ มีพัฒนาการทางการคิด วิเคราะห์ และ
วิพากษ์อย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ 

2 เพิ่มพูนความรู้ที่ เกี่ยวเนื่อง สามารถด า เนินการพัฒนา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ รอบรู้ในศาสตร์ เชียวชาญ 
และน าเสนอผลงานวิชาการอย่างมีมาตรฐาน 

จัดการสอนด้วยวิธีการก าหนดปัญหาในเชิงการวิจัย
ที่มีความคิดสร้างสรรค์และบูรณาการข้ามศาสตร์ 
สร้างหัวข้อวิจัย และวางแผนวิทยานิพนธ์  

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcome)  
แผน รายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู ้ ล าดับการเรียนรู้ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 Create 
ก 1 07-66-120 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) รอบรู้ในศาสตร์ เชียวชาญ และน าเสนอผลงาน

วิชาการอย่างมีมาตรฐาน 
สร้างสรรค์ 

ก 2 07-66-221 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) จากสิ่งที่เรียนรู้ 
ข 07-66-222 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข) รอบรู้และน าเสนอผลงานวิชาการอย่างมีมาตรฐาน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 Evaluate 
ก 1 07-66-120 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) เพิ่มพูนความรู้และเข้าใจในหัวข้อวิทยานิพนธ ์ ตรวจสอบ ควบคุม 

ก 2 
07-66-221 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) ศึกษารายวิชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวเนื่อง สร้าง

หัวข้อวิจัย และวางแผนวิทยานิพนธ์ 
และประเมินผล 

07-xx-xxx วิชาเลือก  
ข 07-xx-xxx วิชาเลือก ศึกษารายวิชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวเนื่อง  

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1 Apply & Analyze 
ก 1 07-66-120 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) สร้างหัวข้อวิจัย และวางแผนวิทยานิพนธ์ แปลความหมาย 
ก 2, 
ข 

07-61-106 การจัดการสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการ ศึกษารายวิชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกฝนการคิด วิเคราะห์ 
และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  กับสถาปัตยกรรม 

และประยุกต์ใช้ 
07-xx-xxx วิชาเลือก  

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1 Understand & 

ก 1 
07-61-105 สัมมนาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรับพื้นฐานความรู้ที่จ าเป็น ท าความเข้าใจหลักการ

และวิธีด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ วิพากษ์ และน าเสนอ
ระบบความคิด 

Remember 
07-61-104 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จดจ าและเข้าใจ 
07-60-102 พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมและกระบวนการออกแบบ  

ก 2, 
ข 

07-61-105 สัมมนาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรับพื้นฐานความรู้ที่จ าเป็น สร้างเสริมประสบการณ์
ภาคสนามและความสามารถในการท าวิจัย ท าความ
เข้าใจหลักการและวิธีด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ วิพากษ์ 
และน าเสนอระบบความคิด 

 
07-61-104 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
07-61-103 การจัดการและปฏิบัติงานภาคสนาม  
07-60-102 พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมและกระบวนการออกแบบ  
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2.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์การสอนและกจิกรรมนกัศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนา 
มีจริยธรรมทางวิชาการ จรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.  เสริมสร้างแนวคิดและฝึกฝนความคุ้นเคยในด้าน
จริยธรรมทางวิชาการ จรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านสาระใน
การเรียนและกิจกรรมในรายวิชาต่าง ๆ 

2.  กระบวนการอภิปรายและเสวนาในชั้นเรียน  
3.  ใช้กลไกทางสังคมในชั้นเรียนและระบบเกียรติยศ 

มีความรอบรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้ง 
รวมถึงมีความสามารถในการจัดการงานสถาปัตยกรรม
และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการศาสตร์ เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้หลากหลายแขนง 

1.  การพัฒนาความรู้จากโครงการกรณีศึกษาและการ
ท างานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชาต่าง ๆ 

2.  กระบวนการอภิปรายและเสวนาในชั้นเรียน 
3.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
4.  การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เข้ามา

ถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
5.  การทัศนศึกษาดูงาน หรือการเข้าร่วมโครงการ

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/การฝึกอบรมต่าง ๆ 
มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ เข้าใจหลักทาง
วิชาการ วิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ สังเคราะห์องค์ความรู้ 
และสามารถค้นคว้าวิจัย โดยน ามาปรับและประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ปัญหาได้ 

1.  การท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษา 

2.  มอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ทางทฤษฎี และ
กระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในรายวิชา 

 

3.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
3.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 3.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
(2) มีวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
(3) ใช้ดุลพินิจอย่างเป็นกลางและรอบคอบในการแก้ปัญหา 
(4) มีจรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
(5) มีสภาวะผูน้ าในการท างานร่วมกับชุมชนและสังคม 

 3.1.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในชั้นเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีวุฒิภาวะใน

การท างาน คิดเป็นระบบ มีแบบแผนหลักการ พูดและรับฟังอย่างมีสติ สร้างกลไก
ความรับผิดชอบและจริยธรรมทางวิชาการ 
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 3.1.3  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการสังเกตทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากผลงานหรือผลลัพธ์จากการเรียน 

 3.2  ความรู ้
  3.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเนื้อหา สาระส าคัญของสาขาวิชาและรายวิชา หรือ
ประเด็นการศึกษาอย่างถ่องแท้และลุ่มลึก 

(2) มีความรู้เชิงหลักการ ทฤษฎ ีและแนวคิดที่เป็นฐานรากของสาขาวิชา 
(3) มีความรอบรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเรียนรูแ้ละประยุกต์ใช้องค์ความรู้

ส าหรับแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  3.2.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้

(1) ก าหนดให้สาระส าคัญของสาขาวิชาอยู่ในหมวดวิชาบังคับ โดยเรียนรู้จากการสอน
ภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และการถอดความรู้จากกรณีศึกษา รวมถึงการถ่ายทอด
จากอาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ  

(2) การฝึกปฏิบัติการท างานเชิงวิชาการ  
(3) สนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการประชุม-สัมมนาทางวิชาการ  
(2) การศึกษา ดูงาน และทัศนศึกษา  

  3.2.3  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรยีนรู้ด้านความรู ้
(1) ประเมินจากผลงานในรายวิชาและผลลัพธ์จากการเรียน 

 3.3  ทักษะทางปัญญา 
  3.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีความเข้าใจเชิงหลักการและแนวทางในการแสวงหาความรู้  
(2) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ประเด็นปัญหาได้

อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถคิดและใช้ทักษะด้านความรู้แขนงต่าง ๆ มาใช้บูรณาการและพัฒนาแนว

ทางการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  3.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาความรู้ 

(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และวิพากษ์ประเด็นปัญหาที่หลากหลาย 

(2) จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ประยุกต์หรือบูรณาการองค์ความรู้ทาง
สถาปัตยกรรมกับศาสตร์อ่ืน ๆ  
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  3.3.3  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินจากการกระบวนการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากผลงานหรือผลลัพธ์จากการเรียน 

 3.4  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  3.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) มีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
(2) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเห็นผลและสร้างสรรค์ บนพื้นฐานทางวิชาการ

และความเข้าใจต่อความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม 
(3) สามารถวางตัวและสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
(4) สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้คนที่หลากหลายและชุมชน 

3.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนาการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระดมสมองร่วมกัน 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาไดท้ างานร่วมกับผู้คนที่หลากหลายและชุมชน 
  3.4.3  กลยทุธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

(1) ประเมินจากการทักษะความสัมพันธ์และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากผลงานหรือผลลัพธ์จากการเรียน 

 3.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้เพื่อการศึกษา การ
วิเคราะห์ และการน าเสนอในประเด็นต่าง ๆ ได ้

(2) สามารถใช้ทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
(3) สามารถสืบค้น จัดการข้อมูล และสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

  3.5.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงสถิติ
ส าหรับการวิจัย 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 

 (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้สืบค้น จัดการข้อมูล และสื่อสารด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ 
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  3.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากผลงานในรายวิชาและผลลัพธ์จากการเรียน 
 

4.  แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวชิา (Curriculum Mapping)  
 มีผลการเรียนรูด้ังนี ้ 
   

คุณธรรม  จรยิธรรม 
1.  มีวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
2.  มีความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลัก

คุณธรรมจริยธรรม 
3.  ประยุกต์และปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัว
และสังคม 

4.  เห็นคุณค่าและธ ารงรักษาวัฒนธรรมไทย 
 

 ความรู ้
1.  มีความรู้อย่างลุ่มลึกในศาสตร์และเนื้อหา

สาระของสาขาวิชา 
2.  มีความรอบรู้ ความเข้าใจ สามารถเรียนรู้ ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3.  สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชา

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ สังคม 
และธรรมชาติ 

 

ทักษะทางปัญญา 
1.  มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด

แบบองค์รวม เป็นระบบ 
2.  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน

ตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.  มีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และแก้ไข

ปัญหาที่เผชิญได ้
4.  มีการแสวงหาความรู้และสามารถบูรณาการ

ความรู้สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1.  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะ
ผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม 

2.  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และมี
ความอดทนอดกลั้น 

3.  มีจิตสาธารณะ เสียสละและช่วยเหลือผู้อื่น 
4.  ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ในความเป็น

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีความเข้าใจ
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5.  มีสุขภาพจิต สุขภาพกาย และมีบุคลิกภาพที่
ดี 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่า
ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์
ปัจจุบัน 

2.  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้น น าเสนอ และสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

3.  มีความสามารถวิเคราะห์ จ าแนก และตีความ
ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ 

4.  มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

 



 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

จ านวน
หน่วยกิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสือ่สารและ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
07-60-101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3 (3-0-6)                     

07-60-102 พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมและกระบวนการออกแบบ 3 (3-0-6)                     

07-61-103 การจัดการและปฏิบัติงานภาคสนาม 3 (1-4-4)                     

07-61-104 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 (3-0-6)                     

07-61-105 สัมมนาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 (3-0-6)                     

07-61-106 การจัดการสถาปตัยกรรมเชิงบูรณาการ 6 (4-4-10)                     

07-62-107 การจัดการอสังหาริมทรัพย์และบริหารทรัพยากรอาคาร 3 (3-0-6)                     

07-62-108 การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และชุมชน 3 (3-0-6)                     

07-62-109 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ชุมชน 

3 (3-0-6)                     

07-63-110 การอนุรักษ์พลงังานไฟฟา้และสร้างสภาวะสบายภายใน
อาคาร 

3 (3-0-6)                     

07-63-111 การออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน 3 (3-0-6)                     

07-63-112 เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคารเขียว 3 (3-0-6)                     

07-63-113 สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 (3-0-6)                     

07-63-114 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)                     

07-64-115 การจัดการกายภาพของเมืองและพื้นที่สาธารณะอย่าง
ยั่งยืน 

3 (3-0-6)                     

07-64-116 การออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุในงาน
สถาปัตยกรรม 

3 (3-0-6)                     

07-64-117 การจัดการกายภาพและการออกแบบส าหรับผู้คนทั้งมวล 3 (3-0-6)                     

07-12-512 การป้องกัน ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาโครงสร้าง 3 (3-0-6)                     

07-25-642 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจก่อสร้าง 3 (3-0-6)                     

07-24-551 เทคโนโลยี วัสดุ และผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ในงานก่อสร้าง 3 (3-0-6)                     

07-24-655 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการก่อสร้าง 3 (3-0-6)                     

07-65-118 การศึกษารายบุคคล 3 (3-0-6)                     

07-65-119 ปัญหาพิเศษ 3 (3-0-6)                     

07-66-120 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) 36 (0-36-0)                     

07-66-221 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 12 (0-12-0)                     

07-66-222 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)  6 (0-6-0)                     



 

 42 

หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลของนักศึกษา 
 

1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน  
 การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (หมวดที่ 7) โดยการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้
ก าหนดเป็นระดับคะแนนต่าง ๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต และผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 

ระดับคะแนน  ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
A 4.0 ดีเยี่ยม (Excellent) 

  B+ 3.5 ดีมาก  (Very  Good) 
B 3.0 ดี  (Good) 

  C+ 2.5 ค่อนข้างดี  (Fairly Good) 
C 2.0 พอใช้  (Fair) 

  D+ 1.5 อ่อน  (Poor) 
D 1.0 อ่อนมาก  (Very  Poor) 
F 0.0 ตก  (Fail) 
W - ถอนรายวิชาแล้ว  (Withdrawal) 
I - การวัดผลยังไม่สมบูรณ ์ (Incomplete) 
S - ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  (Satisfactory) 
U - ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ  (Unsatisfactory) 
AU - เข้าร่วมฟังการบรรยาย ไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนักศึกษายังไมส่ าเร็จการศึกษา  
(1) ประเมินผลสัมฤทธิข์องผู้เรียนตามสาระของรายวิชา (มคอ.3) ทุกภาคการศึกษา 
(2) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา  
(1) ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ ในแง่ความพร้อมและ

ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับสายงานหรือการประกอบอาชีพ และเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
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3.2 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ 

3.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามแผนการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านการประมวลความรู้ พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
ที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน 

3.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามแผนการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม  
ไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านการประมวลความรู้ พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบ  
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ
ผลงานรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
1.1 การปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อนโยบายของ

มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร 
1.2 จัดประชุม ชี้แจง หรืออบรมทักษะการสอนก่อนที่จะมอบหมายภาระการสอน 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ของอาจารย์ผู้สอน 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการสอน 

เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
(3) มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการ งานรับใช้สังคม 

และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนได้ท างานวิจัยและสร้างเสริมประสบการณ์ทาง

วิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง 
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 45 

หมวดที่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทุกประการ 
ในการบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ  โดยมี
คณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน 
ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

 

2. บัณฑิต 
คุณภาพของมหาบัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดทั้ง 

5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของมหาบัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร และมี
การส ารวจความพร้อมและการใช้ความรู้ของมหาบัณฑิตทุกปีการศึกษา เพื่อให้มหาบัณฑิตมีคุณสมบัติที่สามารถ
ปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการ ตามหน่วยงาน
ราชการ เอกชน และสถานประกอบการต่าง ๆ  นักวิชาการ/นักวิจัย/นักพัฒนา/ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม ที่
อยู่อาศัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายของหลักสูตร รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 

 

3. นักศึกษาระดับมหาบณัฑิต 
หลักสูตรรับนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

หรือสาขาที่มีความสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ซึ่งต้องมีประสบการณ์การท างานสูงในสายงาน
ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง การตกแต่งภายใน การจัดการงานก่อสร้าง การพัฒนาวัสดุอาคาร การ
ปรับปรุงหรือพัฒนาพื้นที่ในเชิงกายภาพ หรือเป็นผู้ที่มีภาระงานด้านการสอนหรือฝึกฝนอาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม
และการก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังรับนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งท างานในสังกัด
องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ และมีภาระงานเกี่ยวข้องกับการจัดการสถาปัตยกรรมหรือจัดการเชิงกายภาพโดยตรง 

ปัญหาที่คาดว่าจะพบคือ ความหลากหลายและพื้นฐานการศึกษาของผู้เข้าศึกษา การปรับตัวในการเรียนระดับ
ที่สูงขึ้น และพื้นฐานภาษาอังกฤษ หลักสูตรจึงจัดให้มีการเรียนปรับพื้นในรายวิชา “ความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม
และกระบวนการออกแบบ” ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมโดยตรง และสนับสนุนให้มีการเรียนปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย พร้อมกับแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย
นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือการปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการได้ โดยอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทุกคนจะต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  
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4. อาจารย ์  
หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตมหาบัณฑิต โดยการ

ก าหนดระบบ กลไกเกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีการวิจัยและ
การสร้างผลงานวิชาการ มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้
อาจารย์ทุกท่านได้ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจัดทุกปี เพื่อให้อาจารย์ใหม่สามารถ
จัดท าหลักสูตร course specification จัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ สามารถจัดท าเอกสารการสอน โดย
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องตั้งกลุ่มประเมินเอกสารประกอบการสอน สามารถท าสื่อการสอนได้หลากหลาย และใช้
เทคโนโลยี วัดผล และตัดสินผลตามหลักการศึกษา และสามารถประเมินการเรียนการสอน และ lesson plan, 
course specification หลักสูตร เพื่อทบทวนปรับปรุง และต้องเข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ คณะจะส่งเสริมและ
สนับสนุนการท างานทางวิชาการ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ และการสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 
1. สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ก าหนดรายวิชาในหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการและความหลากหลายของผู้เรียน และก าหนด

เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร พร้อมกับมีกระบวนการตรวจสอบ 
ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรให้ความส าคัญต่อคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์ในวิชาที่สอน และมีการเชิญอาจารย์พิเศษและวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะ
ทาง เข้ามาร่วมสอนในรายวิชาที่เกี่ยงข้อง  

3. การประเมินผู้เรียน 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ทุกรายวิชาที่เปิด

สอน พร้อมกับด าเนินการปรับปรุงและประเมินผลจากสาระการประเมินผลการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 

4. ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรมีกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน

หลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและมหาบัณฑิตมีผล
การเรียนรู้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาก าหนด 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลห้องสมุดคณะ ซึ่งมีหนังสือและ

ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง  
 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
  ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตามการ
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน 
คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร  

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5  
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

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

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้  
ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างนอ้ยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปดิสอน 
ในแต่ละปีการศกึษา  

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือ
ประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน 
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 X X X X 

8. อาจารยใ์หมทุ่กคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพฒันาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อป ี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1) จัดประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้

ค าแนะน าในเรื่องการสอนแต่ละรายวิชา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

เปรียบเทียบพัฒนาการจากความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้น 
3) ประเมินกลยุทธ์การสอนจากการสอบถามและเสวนาร่วมกับนักศึกษาในช่วงท้ายของภาคการศึกษา 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยทุธ์การสอน 
1) นักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 
2) ผู้บริหารหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินและจัดหารือกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อใช้ประกอบการ

วางแผนแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน ต่อไป 
 
2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกก าหนดให้มีการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร 
ทุกรอบ 5 ปีการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสามารถรองรับความต้องการของประเทศ 
 
3. การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

1) ประเมินจากตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดไวใ้นหลักสูตร  
2) ผู้บริหารหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการรายงานผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1) อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่สอนและการประเมินผลการทวนสอบ 

โดยมีหัวข้อตามแบบ มคอ.5 เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอนเสนอต่ออาจารย์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริหารจัดการหลักสูตรใน
ภาพรวม และน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงพัฒนา 

3) ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี  
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. นายนราธิป ทับทัน ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาเช่ียวชาญ สถาปัตยกรรมศาสตร ์
 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2561 
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเขต
ร้อน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2552 

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2548 
 

ผลงานทางวิชาการ  
 

งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ/์เผยแพร่ 
นราธิป ทับทัน. (2564). การศึกษาผังชุมชนและสถาปัตยกรรมของเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี. วารสารมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. 11(3), 267-278. 
พู่กัน สายด้วง และ นราธิป ทับทัน. (2564). การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบาง

น้ าผึ้งโฮมสเตย์เพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยวส าหรับคนทั้งมวล. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 12(1), 151-165. 

นราธิป ทับทัน ธรรมนูญ ยิ่งยืน สุธัญญา สิทธิกูลเกียรติ สุดจิต สนั่นไหว และจุฑามณี จาบตะขบ . (2563). ระหัด
วิดน้ าล าตะคองและเหมืองฝายสีคิ้ว: ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนเกษตรกรรมบริเวณ
ลุ่มน้ าล าตะคอง จ.นครราชสีมา.  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 22(30), 1-17. 

นราธิป ทับทัน อารี เลาะเหม็ง และศศิธร คล้ายชม. (2563). ย่านและชุมชนดั้งเดิมบริเวณริมคลองแสนแสบในเขต
กรุงเทพมหานคร. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 8(3), 615-627.  

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
- ไม่มี –  

งานวิจัย 
- ไม่มี –  

แต่งต ารา 
นราธิป ทับทัน. (2562). มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ชุมชนวัฒนธรรมยวนสีคิ้ว . พิมพ์

ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ตะวันออก. 152 หน้า. 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
   1. การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 
   2. การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน 
   3. การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
   4. สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น 
 

ประสบการณ์ 
- กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2559-2561) 

เอกสารแนบหมายเลข 1 
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2. นางสาวศศิธร คล้ายชม   ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเชี่ยวชาญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ระดับการศึกษา 

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545 
 

ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ 
นราธิป ทับทัน อารี เลาะเหม็ง และศศิธร คล้ายชม. (2563). ย่านและชุมชนดั้งเดิมบริเวณริมคลองแสนแสบในเขต

กรุงเทพมหานคร. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 8(3), 615-627.  
 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
  -  ไม่มี - 
 

งานวิจัย 
  -  ไม่มี -  
 

แต่งต ารา 
ศศิธร คล้ายชม. (2563). ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบสถาปัตยกรรม . พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง). 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 95 หน้า. 

ศศิธร คล้ายชม. (2564). สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรม Sketchup. (ฉบับ E-book). กรุงเทพฯ: 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
   1. พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 
   2. การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 6 
   3. การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 
   4. การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 
   5. ทฤษฎีและวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 

ประสบการณ์ 
- ผู้พิจารณาบทความ เพื่อน าเสนอในการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 
- ผู้เชี่ยวชาญ ในโครงการ WORKSHOP OF PLANNING AND URBAN DESIGN ระหว่าง Atelier 

of France and Bangkok Metropolitan Administration (BMA) 
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3. นายอารี เลาะเหม็ง  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเชี่ยวชาญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(พลังงานและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2563 

เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (เคหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
2538 

 

ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
นราธิป ทับทัน อารี เลาะเหม็ง และศศิธร คล้ายชม. (2563). ย่านและชุมชนดั้งเดิมบริเวณริมคลองแสนแสบใน

เขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 8(3), 615-627. 
Aree Lohmeng, Krichkanok Sudasna and Tusanee Tondee. (2020). A Post Occupancy Evaluation 

of Green Building for TREES Rating in Thailand.  International Journal of Advanced 
Science and Technology. Vol. 29, No. 7, 3713-3725. 

Aree Lohmeng, Krichkanok Sudasna and Tusanee Tondee.  (2017) .  State of The Art of Green 
Building Standards and Certification System Development in Thailand.  Energy 
Procedia. Vol. 138, October 2017, 417-422. 

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
  -  ไม่มี - 
 

งานวิจัย 
  -  ไม่มี - 
 

แต่งต ารา 
  -  ไม่มี - 
 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
   1. การตรวจและควบคุมงานก่องสร้าง 
   2. วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 4 
   3. การปฏิบัติวิชาชีพ 
   4. การบริหารอาคาร 
 

ประสบการณ์ 
- ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว สถาบันอาคารเขียวไทย 
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4. นายยิ่งยง รุ่งฟ้า  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาเช่ียวชาญ การออกแบบอุตสาหกรรม 
 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต (เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ ์อุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2546 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532 
 

ผลงานทางวิชาการ  
 

งานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ยิ่งยง รุ่งฟ้า พรชัย อัจฉริยเมธากร วุฒิชัย ยังสว่าง และธัญญพัทธ ์วัฒนจิรพันธุ.์ (2563). การบูรณาการภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผาเพ่ือพัฒนากรรมวิธีการผลิต และวัสดุส าหรับการสร้างปะการัง
เทียม. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 13(2), 77-86.  

ยิ่งยง รุ่งฟ้า มธุรส ชาวไร่ปราณ อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช ธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธ์ุ และนัยนา สถิตย์เสถียร. 
(2561). การออกแบบของเล่นที่ใช้ในการส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญส่ าหรับเด็กออทิสติก. 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 11(2), 142-152.  

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
  -  ไม่มี - 
 

งานวิจัย 
  -  ไม่มี - 
 

แต่งต ารา 
ยิ่งยง รุ่งฟ้า. (2561). การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 309 หน้า. 
 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
   1. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 
   2. การออกแบบอุตสาหกรรม 4 
   3. โครงการออกแบบอุตสาหกรรม 
   4. ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
   5. นวัตกรรมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
   6. การออกแบบเครื่องเรือน 2 
 

ประสบการณ์ 
-    หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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5. นางสาวสิริโสภา องคณานุวงศ์ (ก่อสกุล) ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาเชี่ยวชาญ สถาปัตยกรรมภายใน 
 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
(สถาปัตยกรรมภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2548 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบตกแต่งภายใน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2539 
 

ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
สิริโสภา ก่อสกลุ. (2561). แนวทางการออกแบบบ้านพักผู้สูงวัยประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา เวลเนสโฮม 

อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. รายงานสืบเน่ืองจากการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้าน
คนพิการ ครั้งที่ 10 ประจ าป ี2561 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 (น.474-489). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร.ี 

สิริโสภา ก่อสกลุ และพู่กัน สายด้วง. (2561). ความต้องการเชิงพ้ืนที่ในที่อยู่อาศัยแบบอาคารสูงเพื่อผู้สูงอาย ุ
กรณีศึกษา การเคหะแห่งชาติ ชุมชนบ่อนไก่. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11 วันที่ 29 มถิุนายน 2561 (น.148-156). 
ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 

สิริโสภา ก่อสกลุ สาทินี วัฒนกิจ ชัยชาญ วงศ์กระจ่าง สุวินัย อินทรศักดิ ์และถิร รุ่งเลิศศรี. (2560). แนว
ทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยส าหรับผู้พิการ. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 10(2), 130-138.  

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
  -  ไม่มี - 
 

งานวิจัย 
  -  ไม่มี - 
 

แต่งต ารา 
  -  ไม่มี - 
 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
   1. การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 
   2. สัมมนาสถาปัตยกรรมภายใน 
   3. เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 
 

ประสบการณ์ 

- ประธานกรรมการด าเนินการโครงการคลินิกวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์
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6. นายทองพูล ทาสีเพชร   ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาเช่ียวชาญ วิศวกรรมโยธา 
 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2548 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544 
 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ทองพูล ทาสีเพชร วุฒิกร แก้วเงินลาด และเสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์. (2563). แนวทางการศึกษาค่าใช้จ่ายความ

ปลอดภัยที่เหมาะสมของโครงการก่อสร้างงานอาคาร . เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25. (น.CEM22-1 – CM22-10). ชลบุรี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ทองพูล ทาสีเพชร. (2564). มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้างด้านการจัดการทั่วไปส าหรับภาคเอกชน . 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26: ปีที่ 26 (2021): เอกสารสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26. (น.CEM-08-1 – CEM-08-9). กรุงเทพฯ: 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ.์ 

ทองพูล ทาสีเพชร. (2564) อุปสรรคของการออกแบบอาคารพักอาศัยรวมขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร . การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26: ปีที่ 26 (2021): เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาต ิครั้งที่ 26. (น.CEM-01-1 – CEM-01-9). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ.์ 

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
  -  ไม่มี - 
 

งานวิจัย 
  -  ไม่มี - 
 

แต่งต ารา 
  -  ไม่มี - 
 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
   1. สัญญากฎหมายในงานก่อสร้างและการยุติข้อขัดแย้ง 
   2. การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ์
   3. บริหารการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
 

ประสบการณ์ 
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2565 - ปัจจุบัน 
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7. นายกฤษฎา อนันตกาลต ์ ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาเช่ียวชาญ วิศวกรรมโยธา 
 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559 
การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 
(การวางแผนภาคและชุมชนเมือง) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2539 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา-ส ารวจ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532 

 

ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Pluemsawasd, S., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong, W., Witchayangkoon, B. ( 2 020 ) . 

EXPERIENCING GNSS ATLAS L-BAND SERVICE IN THAILAND. International Transaction Journal 
of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies 2020, 11 (9), 1-8. 

Tanpaibool P., Anantakarn K., Fooprateepsiri R., Kroehong W., Witchayangkoon B. (2020). AN  EXPERIMENTAL  
BATHYMETRY  SURVEY USING A SMART IoT PONTOON IN THAILAND. International Transaction Journal 
of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies 2020, 11 (8), 11A8H-1 – 11A8H-11. 

Anantakarn K.,  Sornchomkaew P & Photong T (2019) Improve Quality of Global Dem for Topographic 
Mapping: Case study of Petchaburi Province, Thailand. International Transaction Journal of 
Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies. 10(9), 1-9. 

Anantakarn K., Witchayangkoon B. (2019). Accuracy assessment of L-band Atlas GNSS system 
in Thailand. International Transaction Journal of Engineering Management & Applied 
Sciences & Technologies 2019, 10 (1), 91-98. 

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
  -  ไม่มี - 
งานวิจัย 
  -  ไม่มี - 
แต่งต ารา 
  -  ไม่มี - 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
   1. กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพ 
   2. ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการบริหารงานก่อสร้าง 
 

ประสบการณ์ 
-  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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8. นายวันโชค เครือหงษ ์  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาเช่ียวชาญ วิศวกรรมโยธา 
 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 2555 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2547 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 

งานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Kroehong, W., Haruehansapong, S. (2020). Mechanical Properties, Thermal Conductivity and Microstructure 

of Hemp Concretes. KMUTT Research and Development Journal. 2020, 43 (1), 91-102. 
Kroehong, W., Jaturapitakkul, C., Pothisiri, T., Chindaprasirt, P. (2018). Effect of Oil Palm Fiber Content 

on the Physical and Mechanical Properties and Microstructure of High-Calcium Fly Ash 
Geopolymer Paste. Arabian Journal for Science and Engineering. 43, 5215-5224. 

Punurai, W., Kroehong, W., Saptamongkol, A., Chindaprasirt, P. (2018). Mechanical properties, 
microstructure and drying shrinkage of hybrid fly ash-basalt fiber geopolymer paste. 
Construction and Building Materials. 186, 62-70. 

วันโชค เครือหงษ์, ศตวรรษ หฤหรรษพงศ,์ ณรงค์เดช  อินทรัตน์ชัยกิจ, สมบูรณ์ พันเลิศจ านรรจ ์และธรรมนูญ  
บุญบ ารุง. (2562). ผลของการเผาที่อุณหภูมิสูงต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์เพสต์เถ้าลอยแคลเซียม
สูง. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 42(1), 109-122. 

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
  -  ไม่มี - 
งานวิจัย 
  -  ไม่มี - 
แต่งต ารา 
  -  ไม่มี - 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
   1. สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา  
   2. กลศาสตร์วัสดุขั้นสูง 

   3. เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง 

ประสบการณ์ 
- ท าวิจัย ณ University of Colorado, Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
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9. นายณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาเช่ียวชาญ วิศวกรรมโยธา 
 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2544 

 

ผลงานทางวิชาการ 
 

งานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
วันโชค เครือหงษ์, ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, ณรงค์เดช  อินทรัตน์ชัยกิจ, สมบูรณ์ พันเลิศจ านรรจ ์และธรรมนูญ  

บุญบ ารุง. (2562). ผลของการเผาที่อุณหภูมิสูงต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์เพสต์เถ้าลอยแคลเซียม
สูง. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 42(1), 109-122. 

ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, วันโชค  เครือหงษ์, และศตวรรษ  หฤหรรษพงศ์. (2561). การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิ
เมนต์และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับฐานรากตื้น . การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้าน
วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2561. 606-611. 
กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 

ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, วันโชค เครือหงษ์, ณรงค์เดช  อินทรัตน์ชัยกิจ, และเอนก เนรมิตครบุรี. (2561). 
สมบัติทางกายภาพและทางกลของจีดอโพลิมอร์ต้าผสมเถ้าลอยและผสมเส้นป่านศรนารายณ์ . การ
ประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2561. 660-605. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
  -  ไม่มี - 
งานวิจัย 
  -  ไม่มี - 
แต่งต ารา 
  -  ไม่มี - 
 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
   1. สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา  
   2. ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 
   3. การส ารวจและทดสอบดิน 
 

ประสบการณ์ 
-  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา (ปี 2562-2564) 
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รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 
1. คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการ

จัดการเชิงบูรณาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  
  1. คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
  2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองประธานกรรมการ 
  3. รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน กรรมการ 
  4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กรรมการ 
  5. หัวหน้าส านักงานคณบดีฯ  กรรมการ 
  6. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม กรรมการ 
  7. หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน กรรมการ 
  8. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม กรรมการ 
  9. หัวหน้างานหลักสูตร  กรรมการ 
  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อารี  เลาะเหม็ง กรรมการ 
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ศศิธร  คล้ายชม กรรมการและเลขานุการ 
  12. รองศาสตราจารย ์ดร. นราธิป ทับทัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2. ผู้ทรงคุณวุฒพิัฒนาและยกร่างหลักสูตร 
  1. รองศาสตราจารย์กาญจนา ตันสุวรรณรัตน ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อมฤต  หมวดทอง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  3. นายจีรวัตร ์ ค าด ี ผู้แทนสถานประกอบการ 
 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิวพิากษ์ร่างหลักสูตร 
  1. รองศาสตราจารยส์ุภาวดี รัตนมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  2. รองศาสตราจารย ์ดร. นิคม บุญญานุสิทธ์ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. นางมะยุร ี ราชสีห์ ผู้แทนสถานประกอบการ (รัฐวิสาหกิจ) 

  4. นายพูลชัย  เรืองศิลปานันท ์ ผู้แทนสถานประกอบการ (เอกชน) 
 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหลักสูตร 
  1. ศาสตราจารยช์ินศักด์ิ ตัณฑิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  2. รองศาสตราจารย ์ดร. ประพนัธ์ศิร ิ สุเสารัจ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพญ. ดร. ดลฤทัย ศรีทะ ผู้แทนจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เอกสารแนบหมายเลข 2 
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