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หลกัสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์

หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2555 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละบณัฑติวทิยาลยั 

 
หมวดท่ี 1.  ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย: หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์
ภาษาองักฤษ:    Master of Architecture Program in Architecture 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ (ภาษาไทย): สถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): สถ.ม. (สถาปตัยกรรมศาสตร)์ 
ชื่อเตม็ (ภาษาองักฤษ):    Master of Architecture (Architecture) 
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ):    M.Arch. (Architecture) 

3. วิชาเอก        
สถาปตัยกรรมศาสตร ์

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ        

5. รปูแบบของหลกัสูตร 
5.1 รปูแบบ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท แผน ก แบบ ก 1  
                                แผน ก แบบ ก 2  
                                แผน ข 
 

5.2 ภาษาท่ีใช้ 
ภาษาไทยและภาษาองักฤษบางรายวชิา 

5.3 การรบัเข้าศึกษา 
รบันกัศกึษาไทย และนกัศกึษาชาวต่างประเทศทีม่คีวามสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ี

5.4 ความรว่มมือกบัสถาบนัอ่ืน 
ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลยี  Southeast University 

สาธารณรฐัประชาชนจนี และ มหาวทิยาลยัสภุานุวงศ ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยมคีวามรว่มมอืในดา้น
การแลกเปลีย่นนกัศกึษาและใชท้รพัยากรการเรยีนการสอนและการวจิยัรว่มกนั (ดทูีภ่าคผนวก 9) 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเรจ็การศึกษา  
ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2555 
คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั เหน็ชอบในการประชุมครัง้ที ่9/2555 วนัที ่15 กมุภาพนัธ ์

2555 
สภามหาวทิยาลยั อนุมตัหิลกัสตูรในการประชมุครัง้ที…่……………วนัที…่……………………………………. 
เปิดสอน ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2555    

7. ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลกัสตูรมคีวามพรอ้มเผยแพร่วา่เป็นหลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิในปีการศกึษา 2556 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 

(1) อาจารยป์ระจ าของสถาบนัอุดมศกึษา      
(2) นกัวชิาการดา้นสถาปตัยกรรม 
(3) ทีป่รกึษาหรอืนกัออกแบบสถาปตัยกรรม 
(4) นกัวจิยัในองคก์รทางดา้นสถาปตัยกรรม 

9. ช่ือ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร        
1 นายนพดล ตัง้สกุล x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
2 นางวารุณี หวงั x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
3 นางสาวจนัทนีย ์จริณัธนฐั x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) 

 

10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น      

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1  สถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

หลงัจากวกิฤตเิศรษฐกจิในปี พ.ศ. 2540 ปจัจุบนัสภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยไดม้กีารพืน้ฟูและพฒันามา
โดยล าดบั แต่ประเทศไทยยงัต้องเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของโลกในหลายๆดา้น เช่น  การรวมตวัของกลุ่ม
เศรษฐกจิและการเปลีย่นแปลงในตลาดการเงนิของโลก ท าใหก้ารเคลื่อนยา้ยเงนิทุน สนิคา้ และบรกิาร รวมทัง้คนใน
ระหว่างประเทศมคีวามคล่องตวัมากขึ้น รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มของโลก  และการพฒันาอย่างก้าว
กระโดดของเทคโนโลยต่ีางๆ เช่น เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยวีสัดุ และนาโนเทคโนโลย ี

ประเทศไทยจงึต้องสามารถแข่งขนัได้บนฐานความรู้โดยการพฒันาหรอืสรา้งองคค์วามรู้ และต้องมกีารบรหิารจดัการ
องคค์วามรูอ้ย่างเป็นระบบ  

อกีทัง้การทีก่ลุ่มประเทศอาเซยีนจะก่อตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี พ.ศ. 2558  ซึ่งสาระส าคญัคอืการ
เป็นตลาดและเป็นฐานการผลติร่วมกนั ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยมกีารเคลื่อนย้ายสนิค้า  บรกิาร  การลงทุน  
แรงงานฝีมอือย่างเสรแีละเงนิลงทุนทีเ่สรมีากขัน้  ประเทศไทยจงึตอ้งเผชญิกบัการแขง่ขนัทีส่งูในหลายๆดา้น โดยเฉพาะ
ความพรอ้มหรอืความสามารถในดา้นความรู ้ความสามารถของทรยัพากรบุคคล  จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาตฉิบบัที ่10 ทีมุ่่งพฒันาสู่ “สงัคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั” (Green and Happiness Society) ซึง่อยู่ภายใต้แนว
ปฏบิตัขิอง “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ซึง่มุ่งเน้นการพฒันาคนใหม้คีุณภาพ คุณธรรมและความรอบรู้ เศรษฐกจิมี
เสถยีรภาพ และมสีนัตสิขุ 

และจากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 ซึง่มแีนวคดิทีต่่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่8-10 ไดย้ดึหลกั “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ซึง่มุ่งเน้นการพฒันาแบบบรูณาการโดยมคีนเป็น



-3- 

ศูนยก์ลางของการพฒันา ซึง่จะเป็นการพฒันาคนใหม้คีุณภาพ คุณธรรมและความรอบรู้ เศรษฐกจิมเีสถยีรภาพและมี
สนัตสิขุ นัน้ 

มหาวยิาลยัขอนแก่นซึง่รบัการคดัเลอืกเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการวจิยัแห่งชาต ิ1 ใน 9 สถาบนัของประเทศ จงึ
มุ่งเน้นไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรู ้การวจิยั หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์ จงึ
เป็นกลไกทีส่ าคญัในการสรา้งผลงานวจิยัของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์และมหาวทิยาลยั ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติในด้านการสร้างองค์ความรู้ การพฒันาทรพัยากรบุคคลให้มคีุณภาพ เพื่อให้ทนัต่อการ
เปลีย่นแปลงปจัจยัต่าง ๆ ทีไ่ดก้ล่าวมา และเพื่อความสามารถในการแข่งขนัไดท้ัง้ในระดบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
และประชาคมโลก  

11.2  สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
สงัคมไทยในปจัจุบนัเน้นการพฒันาด้านวตัถุมากกว่าการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ซึง่เป็นปจัจยัส าคญัที่สุดใน

การพฒันาประเทศชาตใิหเ้จรญิกา้วหน้าในทุกๆ ดา้น ในดา้นการศกึษาค่านิยมของสงัคมไทยยงัใหค้วามส าคญักบัการมี
ปรญิญาหรอืการศกึษาในระดบัสูง แต่การศกึษาในปจัจุบนัยงัขาดตระหนักรู้ในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่าน
กระบวนการแสวงหาความรูด้้วยการศกึษาคน้ควา้และวจิยั เพื่อไดซ้ึง่องคค์วามรูท้ี่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแทจ้รงิ  
หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์จงึเป็นกระบวนการหน่ึงในการสรา้งบุคลากร
ทีเ่ป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาสงัคม ดา้นการศกึษาคน้ควา้ การวจิยั เพื่อสรา้งความรูใ้นการพฒันาสงัคมต่อไป 

 
12. ผลกระทบจากขอ้ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคม หลกัสตูรในระดบับณัฑติศกึษาจงึตอ้งมุ่งเน้นไปทีก่ารพฒันาคนใหม้ี

คุณภาพโดยมกีารสรา้งองคค์วามรู ้จากการศกึษา วจิยั ทางสถาปตัยกรรมโดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยและอนิโดจนีรวมถงึภูมภิาคอาเซยีน หลกัสตูรฯ จงึมรีายวชิาทางดา้นสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่รวมถงึการสรรค์
สรา้งสภาพแวดลอ้มอย่างยัง่ยนืเป็นวชิาบงัคบั ซึง่เป็นพืน้ฐานในการศกึษาตามกลุ่มวชิาต่าง ๆ ตามความสนใจของ
ผูเ้รยีน กล่าวคอื กลุ่มวชิาออกแบบสถาปตัยกรรม กลุ่มวชิาสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ กลุ่มวชิาทฤษฎแีละประวตัศิาสตร์
สถาปตัยกรรม กลุ่มวชิาเทคโนโลยอีาคารและกลุ่มวชิาผงัเมอืง 

12.2  ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
จากภารกจิหลกั 4 ดา้นของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น คอื การผลติบณัฑติ การวจิยั 

การบรกิารสงัคม และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม การเปิดหลกัสตูรหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขา
สถาปตัยกรรมศาสตร ์ เป็นการผลติบณัฑติในระดบับณัฑติศกึษาเป็นกลไกส าคญัในการเพิม่ศกัยภาพดา้นการวจิยั การ
บรกิารสงัคม และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
13. ความสมัพนัธ ์(ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืน ท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 

การบรหิารหลกัสูตร และ การจดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
สถาปตัยกรรมศาสตร ์ไม่มคีณะ/ภาควชิา/สาขาวชิาอื่นในมหาวทิยาลยัขอนแก่นร่วมดว้ย  

รายวชิาในหลกัสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์ ที่เปิดสอนให้คณะ/
ภาควชิา/สาขาวชิาอื่นตอ้งมาเรยีนโดยตรงนัน้ไม่มี แต่จะเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาหลกัสตูร/คณะอื่นทีส่นใจไดเ้ขา้มาเรยีน 
ทัง้นี้ต้องไดร้บัการอนุมตัจิากอาจารยป์ระจ าวชิา และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 

นักศกึษาในหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์สามารถลงทะเบยีน
วิชาของคณะอื่น ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
สถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์
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หมวดท่ี 2.  ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา 
หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์(หลกัสตูรใหม่ พ.ศ.2555) มุ่งผลติ

มหาบณัฑติใน 2 แนวทางขึน้กบัแผนการศกึษาทีเ่ลอืก กล่าวคอื แผนการศกึษา ก มุ่งผลติมหาบณัฑติทีม่คีวามสามารถ
ดา้นการวจิยัทางสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละศาสตรท์ีเ่กีย่วเน่ือง และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเชงิลกึทางวชิาการในสาขาที่
เลอืกศกึษา และแผนการศกึษา ข มุ่งผลติมหาบณัฑติทางสถาปตัยกรรมศาสตร์ที่มคีวามรู้ความเขา้ใจในเชงิลกึทาง
วชิาการเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปตัยกรรม โดยทัง้สองแนวทาง มทีศิทางการด าเนินงานทีอ่ยู่บนฐานของ
ความเขา้ใจต่อเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบับรบิท และการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรมศาสตร์ สามารถเผยแพร่ผล
การศกึษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสงัคม อย่างมจีรรยาบรรณ คุณธรรม และจรยิธรรม  

1.2 วตัถปุระสงค ์
หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์(หลกัสตูรใหม่ พ.ศ.2555) มุ่งผลติ

มหาบณัฑติทีม่คีุณสมบตัดิงันี้ 
(1) มคีวามรูใ้นเชงิลกึทางวชิาการในดา้นสถาปตัยกรรม และมคีวามรอบรูใ้นศาสตรท์ีเ่กีย่วเน่ือง  
(2) สามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ไดด้ว้ยตนเอง  มจีรยิธรรม คุณธรรม ในการท าวจิยั 
(3) สามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูเ้พื่อการออกแบบสถาปตัยกรรม ถ่ายทอดและเผยแพร่ ผลงานทางวชิาการ

และองคค์วามรูใ้หม่ เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศต่อไป 
 

2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 
„  พฒันาและอนุมตัหิลกัสตูรใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา 1 ปี 
„  ปรบัปรุงหลกัสตูรทุกๆ 5 ปี 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ 
1. พฒันาบุคลากรดา้นการเรยีน การ
สอนและการบรกิารวชิาการ 

- อาจารยท์ุกคนโดยเฉพาะอาจารย์
ใหม่ตอ้งเขา้อบรมเกีย่วกบัหลกัสตูร
การสอนรปูแบบต่างๆ และการวดัผล
ประเมนิผล ทัง้นี้เพื่อใหม้คีวามรู้
ความสามารถในการประเมนิผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุทิีผู่ส้อนจะตอ้ง
สามารถวดัและประเมนิผลไดเ้ป็น
อย่างด ี
- สนบัสนุนบุคลากรดา้นการเรยีนการ
สอนใหท้ างานบรกิารวชิาการแก่
องคก์รภายนอก 
- สง่เสรมิใหม้กีารน าความรู ้และงาน 
วจิยัไปใชจ้รงิเพื่อท าประโยชน์ใหแ้ก่
ชุมชน ตลอดจนในการสง่เสรมิ
หลกัสตูรของคณะต่าง ๆ ใหเ้สรมิ 
สรา้งความรูข้องตน โดยเน้นความ 
กา้วหน้าของสถาปตัยกรรมศาสตร ์

- ความสามารถในการวดัและ
ประเมนิผลของหลกัสตูร 
- ปรมิาณงานบรกิารวชิาการต่อ
อาจารยใ์นหลกัสตูร 
- รายงานผลประเมนิความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิารวชิาการ 
- จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อชมุชนและความบรรลุผล
ส าเรจ็ 
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2. การพฒันานกัศกึษา -สง่เสรมินกัศกึษาเสนอผลงานวจิยั
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
-สง่เสรมินกัศกึษาท าวจิยัใน
ต่างประเทศ 
-เชญิผูท้รงคุณวฒุมิาบรรยายพเิศษ 
-เพิม่การรบัวารสารทางวชิาการ 

-จ านวนเสนอผลงานวจิยัของนกัศกึษา
ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
- ผลงานวจิยัมุ่งเน้นการสรา้งองค์
ความรูท้ีจ่ะก่อใหเ้กดิการพฒันาไปสู่
ความเปลีย่นแปลงทางสงัคม 
เศรษฐกจิของชมุชนและทอ้งถิน่ 
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หมวดท่ี 3.  ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1.    ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจดัการศกึษาเป็นแบบทวภิาค ซึ่งเป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศกึษา

ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที ่2 ขอ้ 7 หรอืระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ 
1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรูอ้น 

เป็นไปตามแนวปฏบิตัใินการเปิดรายวชิาและการจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้นของมหาวทิยาลยั 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาตน้         เดอืนมถุินายน ‟ เดอืนกนัยายน 
ภาคการศกึษาปลาย      เดอืนตุลาคม ‟ เดอืนกุมภาพนัธ ์
ภาคการศกึษาฤดรูอ้น    เดอืนมนีาคม ‟ เดอืนพฤษภาคม (ถา้ม)ี 

2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
(1) ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที ่

5 ขอ้ 26.2 หรอืเป็นไปตามระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม่  
(2) เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากสาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) ผูส้มคัรเขา้ศกึษาในแผน ก แบบ ก 1 จะตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานพอเพยีงทางดา้นสถาปตัยกรรมและการ

วจิยั หากขาดคุณสมบตัติามเกณฑท์ีก่ าหนด อาจเขา้ศกึษาไดเ้มื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะ
กรรมการบรหิารหลกัสตูรนี้ 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรอาจมีพื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรไม่เพียงพอ รวมทัง้ทักษะและ

ความสามารถการใชภ้าษาองักฤษของนกัศกึษา  
2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในขอ้ 2.3 

(1) ปญัหานักศกึษาแรกเขา้ที่ประสบปญัหาด้านภาษาองักฤษ ซึ่งเป็นความรู้ที่จ าเป็นในการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษานัน้ หลกัสูตรฯ ได้ด าเนินการแกไ้ขโดยก าหนดให้นักศกึษา ไดศ้กึษาวชิาภาษาองักฤษ
ส าหรบันกัศกึษาปรญิญาโทเพิม่เตมิ รวมทัง้การสนับสนุนใหน้ักศกึษาไดพ้ฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 
เช่น การศกึษาคน้ควา้จากต าราภาษาองักฤษ และการเชญิวทิยากรชาวต่างประเทศ มาบรรยายเป็น
ภาษาองักฤษในบางหวัขอ้/บางวชิา เป็นตน้  

(2) ส่งเสริมให้นักศึกษาน างานในองค์กรของตน มาเป็นกรณีศึกษา และท างานปฏิบตัิ เพื่อลดเวลาใน
การศกึษาท าความเขา้ใจพืน้ที ่และยงัไดง้านทีเ่ป็นประโยชน์กบัองคก์ร 

(3) จดัใหม้คีวามเขม้ขน้ในการออกขอ้สอบคดัเลอืก เพื่อวดัฐานความรูท้างดา้นสถาปตัยกรรม และองค์
ความรูท้ีเ่กีย่วเน่ือง 
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2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
แผน ก  แผน ข แผน ก  แผน ข แผน ก  แผน ข แผน ก  แผน ข แผน ก  แผน ข 

ปีที ่1 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 
ปีที ่2   5 15 5 15 5 15 5 15 
รวม 5 15 10 30 10 30 10 30 10 30 

คาดว่าจะส าเรจ็
การศึกษา 

- - 5 15 5 15 5 15 5 15 

รวม - 20 20 20 20  
2.6 งบประมาณตามแผน 

 
ประมาณการรายรบั 

ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

ค่าธรรมเนียมการศกึษา 550,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 
งบประมาณแผ่นดนิ - - - - - 

รวมรายรบั 550,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 
 

 
ประมาณการรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
2553 2554 2555 2556 2557 

-ค่าตอบแทนอาจารยส์อน
พเิศษ 

190,000 310,000 310,000 310,000 310,000 

-ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
เคา้โครงวทิยานิพนธ ์

- 17,500 17,500 17,500 17,500 

-ค่าตอบแทนกรรมการที่
ปรกึษาวทิยานิพนธ ์

- 35,000 35,000 35,000 35,000 

-ค่าตอบแทนกรรมการที่
ปรกึษาการศกึษาอสิระ 

- 90,000 90,000 90,000 90,000 

-ค่าด าเนินการในการสอบ
วทิยานิพนธ ์/การศกึษา
อสิระ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 

-ค่าวสัด ุ 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
งบครภุณัฑ ์ - - - - - 
งบพฒันานักศึกษา 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
งบด าเนินการ 210,000 417,500 417,500 417,500 417,500 

รวมรายจ่าย 500,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 
ประมาณการค่าใช้จา่ยต่อหวันักศึกษาต่อหลกัสูตร =   110,000 บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรยีน และผ่านระบบ e-Learning  
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั 

ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่22/2550) เรื่อง การเทยีบโอนรายวชิา
และค่าคะแนนของรายวชิาระดบับณัฑติศกึษา จากการศกึษาในระบบ และระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการ
ลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2541 หรอืเป็นไปตามระเบยีบและประกาศทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ 
3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต     

แผน ก แบบ ก 1                     รวมตลอดหลกัสตูร   36   หน่วยกติ 
แผน ก แบบ ก 2                     รวมตลอดหลกัสตูร   36   หน่วยกติ 
แผน ข                                  รวมตลอดหลกัสตูร  36   หน่วยกติ 
 

3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร 
     จ านวนหน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 36 36 36 
1)  หมวดวิชาบงัคบั 6 (ไม่นบัหน่วยกติ) 18 21 
2)  หมวดวิชาเลอืก - 6 9 
3)  วิชาวิทยานิพนธ ์ 36 12 - 
4)  วิชาการศึกษาอิสระ - -. 6 
    

 

3.1.3  รายวิชา 
 

3.1.3.1 หมวดวิชาบงัคบั 
                    นกัศกึษาแผน ก แบบ ก 1 จะตอ้งเรยีนรายวชิา 811 701 และ 811 891 โดยไม่นบัหน่วยกติ  
                    นกัศกึษาแผน ก แบบ ก 2 จะตอ้งศกึษาวชิาบงัคบั 6 วชิา จ านวน 18 หน่วยกติ  ดงัต่อไปนี้ 

*811 701 
ระเบยีบวธิวีจิยัทางสถาปตัยกรรม 
Research Methodology in Architecture 

3(3-0-6) 

*811 702 
การคดิเชงิวพิากษ์ทางสถาปตัยกรรม 
Critical Thinking in Architecture 

3(3-0-6) 

*811 703 
ภูมปิญัญาในสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ 
Folk Wisdom in Vernacular Architecture 

3(3-0-6) 

*811 705 

แนวคดิและทฤษฎใีนสภาพแวดลอ้มสรรคส์รา้งเพื่อความ
ยัง่ยนื 
Sustainable Concept and Theory in Built 
Environment 

3(3-0-6) 

*811 706 
การวจิยัทางสถาปตัยกรรมรายบุคคล 
Individual Architectural Research 

3(1-4-6) 
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*811 891 
สมัมนาทางสถาปตัยกรรม 
Seminar in Architecture 

3(1-4-6) 

 

 
นกัศกึษาแผน ข จะตอ้งศกึษาวชิาบงัคบั 7 วชิา จ านวน 21 หน่วยกติ  ดงัต่อไปนี้ 

*811 701 
ระเบยีบวธิวีจิยัทางสถาปตัยกรรม 
Research Methodology in Architecture 

3(3-0-6) 

*811 702 
การคดิเชงิวพิากษ์ทางสถาปตัยกรรม 
Critical Thinking in Architecture 

3(3-0-6) 

*811 703 
ภูมปิญัญาในสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ 
Folk Wisdom in Vernacular Architecture 

3(3-0-6) 

*811 705 

แนวคดิและทฤษฎใีนสภาพแวดลอ้มสรรคส์รา้งเพื่อความ
ยัง่ยนื 
Sustainable Concept and Theory in Built 
Environment 

3(3-0-6) 

*811 707 
ปฏบิตักิารออกแบบสถาปตัยกรรมแบบบรูณาการ 1 
Integrated Architectural Design I 

3(1-4-6) 

*811 708 
ปฏบิตักิารออกแบบสถาปตัยกรรมแบบบรูณาการ 2 
Integrated Architectural Design II 

3(1-4-6) 

*811 891 
สมัมนาทางสถาปตัยกรรม 
Seminar in Architecture 

3(1-4-6) 

 
 
3.1.3.2 หมวดวิชาเลอืก 
นกัศกึษาแผน ก แบบ ก 2 ตอ้งเลอืกศกึษา 2 วชิา 6 หน่วยกติ ส่วนนกัศกึษาแผน ข ตอ้งเลอืกศกึษา 

3 วชิา 9 หน่วยกติ จากวชิาดงัต่อไปนี้ 
 

กลุ่มวิชาผงัเมอืง 

804 713 
พฤตกิรรมกบัสภาพแวดลอ้ม 
Behavior and Environment 

3(3-0-6) 

804 714 
นิเวศวทิยาภูมทิศัน์ 
Urban Landscape Ecology 

3(3-0-6) 

804 731 
การอนุรกัษ์ชุมชนเมอืงและชนบท 
Rural and Urban Conservation 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอาคาร 

810 701 
เทคโนโลยอีาคาร 
Building Technology 

3(3-0-6) 

810 704 
การบรูณาการเทคโนโลยอีาคาร 
Integrated Building Technology 

3(2-3-5) 



-10- 

810 711 
สถาปตัยกรรมเพื่อการอนุรกัษพ์ลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
Architecture for Energy and Environment 
Conservation 

(2-3-5) 

810 721 แสงสว่างในงานสถาปตัยกรรม 
Lighting in Architecture 

3(23-5) 

810 722 
วสัดุอาคาร 
Building Materials 

3(2-3-5) 
 

กลุ่มวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 

*811 711 
การศกึษาและกระบวนการออกแบบสถาปตัยกรรมขัน้สงู 
Advanced Architectural Study and Design Process 

3(3-0-6) 

*811 712 
หวัขอ้พเิศษทางสถาปตัยกรรม 1 
Special Topics in Architecture I 

3(3-0-6) 

*811 713 
หวัขอ้พเิศษทางสถาปตัยกรรม 2 
Special Topics in Architecture II 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน 

*811 721 
สถาปตัยกรรมลุ่มน ้าโขง 
Architecture in the Mekong Sub-Region 

3(3-0-6) 

*811 722 
นวตักรรมในสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่เพื่อความยัง่ยนื
Innovation in Vernacular Architecture for 
Sustainability 

3(3-0-6) 

*811 723 
สถาปตัยกรรมในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
Southeast Asian Architecture 

3(3-0-6) 

*811 724 
เศรษฐกจิสรา้งสรรคใ์นสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ 
Creative Economics in Vernacular Architecture 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาทฤษฎีและประวติัศาสตรส์ถาปัตยกรรม 

*811 731 
การวพิากษ์สถาปตัยกรรม 
Architectural  Criticism 

3(3-0-6) 

*811 732 
สนุทรยีศาสตรแ์ละความหมายในงานสถาปตัยกรรม 
Aesthetics and Meaning in Architecture 

3(3-0-6) 

*811 733 
ประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรมในศตวรรษที ่20 
History of Architecture in the Twentieth Century 

3(3-0-6) 

*811 734 
ประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรมเอเชยี 
History of Asian Architecture 

3(3-0-6) 
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3.1.3.3 วิทยานิพนธ ์                        
*811 898 ส าหรบัแผน ก แบบ ก 1 

วทิยานิพนธ ์              
Thesis                                                         

36 หน่วยกติ 

*811 899 ส าหรบัแผน ก แบบ ก 2 
วทิยานิพนธ ์ 
Thesis 

12 หน่วยกติ 

 
3.1.3.4 วิชาการศึกษาอิสระ     
*811 897 ส าหรบัแผน ข 

การศกึษาอสิระ  
Independent Study 

6 หน่วยกติ 

 

 
 
 

ค าอธิบายระบบรหสัวิชา 
                     804 XXX หมายถงึ รายวชิาในหลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ 
                     810 XXX หมายถงึ รายวชิาในหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร 
                     811 XXX หมายถงึ รายวชิาในหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรม

ศาสตร ์
                    ตวัเลขตวัที ่4  หมายถงึ ระดบัของรายวชิา 

                                    โดยทีร่หสั   7, 8 และ 9 หมายถงึ แทนระดบับณัฑติศกึษา 
ตวัเลขตวัที ่5 หมายถงึ  หมวดวชิา 

                                                  เลข 0 หมายถงึ หมวดวชิาบงัคบั 
                                                  เลข 1-5 หมายถงึ หมวดวชิาเลอืก 
                                                 เลข 9  หมายถงึ หมวดวชิาสมัมนา ปญัหาพเิศษ วทิยานิพนธ ์การศกึษา
อสิระ 
                    ตวัเลขตวัที ่6 หมายถงึ ล าดบัทีข่องรายวชิา          

3.1.4  ตวัอยา่งแผนการศึกษา 
   

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

แผน ก  แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
811 898 วทิยานิพนธ ์ 9 - - 

811 701 ระเบยีบวธิวีจิยัทางสถาปตัยกรรม 
3(3-0-6) 

ไม่นบัหน่วยกติ 
3(3-0-6) 3(3-0-6) 

811 702 การคดิเชงิวพิากษ์ทางสถาปตัยกรรม - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
811 703 ภูมปิญัญาในสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 9 9 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

แผน ก  แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
811 898 วทิยานิพนธ ์ 9 - - 

811 891 สมัมนาทางสถาปตัยกรรม 
3(1-4-6) 

ไม่นบัหน่วยกติ 
3(1-4-6) 3(1-4-6) 

811 705 แนวคดิและทฤษฎใีนสภาพแวดลอ้มสรรค์
สรา้งเพื่อความยัง่ยนื - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

811 706 การวจิยัทางสถาปตัยกรรมรายบุคคล - 3(1-4-6) - 

811 707 ปฏบิตักิารออกแบบสถาปตัยกรรมแบบ
บรูณาการ 1 - - 3(1-4-6) 

XXX XXX วชิาเลอืก - - 3 หน่วยกติ 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 12 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 18 21 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

แผน ก  แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
811 898 วทิยานิพนธ ์ 9 - - 
811 708 ปฏบิตักิารออกแบบสถาปตัยกรรมแบบ

บรูณาการ 2 
- -    3(1-4-6) 

XXX XXX วชิาเลอืก - 3 หน่วยกติ  3 หน่วยกติ 
XXX XXX วชิาเลอืก - 3 หน่วยกติ  3 หน่วยกติ 
811899 วทิยานิพนธ ์ - 3 หน่วยกติ - 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 27 30  

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

แผน ก  แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
811 898 วทิยานิพนธ ์ 9 - - 

  811899 วทิยานิพนธ ์ - 9 หน่วยกติ - 
  811897 การศกึษาอสิระ - - 6 หน่วยกติ 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 6 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 36 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
             811 701    ระเบียบวิธีวิจยัทางสถาปัตยกรรม                                               3(3-0-6) 
                                Research Methodology in Architecture 
                          เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

                          ประเภทงานวจิยั การตัง้ประเดน็ปญัหา การสรา้งกรอบแนวคดิในการวจิยั การตัง้สมมตุฐิาน การ
ออกแบบงานวจิยั การเกบ็รวบรวมและประมวลขอ้มลู การสรุปผลงานวจิยั การน าเสนองานวจิยั 

                Research types, problem statements, conceptual framework, hypothesis setting, 
research design, data collection and analysis, statistical analysis, research conclusion and finding 
presentation. 
 
             811 702    การคิดเชิงวิพากษ์ทางสถาปัตยกรรม                                         3(3-0-6) 
                                Critical Thinking in Architecture 
                          เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

                          หลกัการคดิและวเิคราะหอ์ย่างมเีหตุผล  การวนิิจฉยัสมมตุฐิาน การพฒันาการคดิเชงิวพิากษ์ 
การตคีวาม การตดัสนิใจและการวเิคราะหก์รณีศกึษาผลงานวชิาการ 

                Principle of rational thinking and analysis, hypothesis analysis, development of critical 
thinking, interpreting, decision making and analysis of case study from academic research publications.  

 
             811 703    ภมิูปัญญาในสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน                                             3(3-0-6) 
                                Folk Wisdom in Vernacular Architecture 
                          เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 
                          ภูมปิญัญาท้องถิน่อนัเกีย่วเน่ืองกบัสถาปตัยกรรมพื้นถิ่น ซึง่ประกอบด้วยการเลอืกทีต่ัง้ชุมชน 
การเลอืกใชว้สัดุ รปูแบบการก่อสรา้งและการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม  
                          Wisdom relates to vernacular architecture. It consists of the selection of community 
settlement, choice of materials, construction technique, and environmental improvements and so on. 
 
 

             811 891    สมัมนาสถาปัตยกรรม                                                                    3(1-4-6) 
                                Seminar in Architecture 
                          เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

                          การวเิคราะห ์วจิารณ์งานวจิยั หวัขอ้หรอืประเดน็ทางสถาปตัยกรรมและศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

                Analysis and critics of various researched, topics or issues in architecture and related 
issues. 
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           811 705    แนวคิดและทฤษฎีในสภาพแวดล้อมสรรคส์รา้งเพื่อความยัง่ยืน       3(3-0-6) 
                            Sustainable Concept and Theory in Built Environment 
                       เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี 
                            แนวคดิและทฤษฏทีางความยัง่ยนืและทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาปตัยกรรม เช่น สถาปตัยกรรมแนว
ธรรมชาต ิสถาปตัยกรรมเขยีว สถาปตัยกรรมยัง่ยนื  นวตักรรมสถาปตัยกรรมสรา้งสรรคแ์ละเทคโนโลย ีรวมถงึปจัจยั
อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

              Concept and Theory in sustainable development in relation to architecture such as 
Organic Architecture, Green Architecture, Sustainable Architecture, Architectural Innovations and 
Technologies as well as other factors. 
 
 
           811 706    การวิจยัทางสถาปัตยกรรมรายบุคคล                                     3 (1-4-6) 
                       Individual Architectural Research 
                       เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี 

                            การเลอืกหวัขอ้หรอืประเดน็ในการวจิยั  การเรยีบเรยีงและเขยีนบทความวจิยัทาง
สถาปตัยกรรม 

              Defining research topic or issues, collecting information and writing an architectural 
research report. 
 
          811 707      ปฏิบติัการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบบูรณาการ 1                    3 (1-4-6) 
                            Integrated Architectural Design 1 
                       เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี 

            การออกแบบสถาปตัยกรรมเชงิทดลอง ,การเสวนา ,การวพิากษ์, กรณีศกึษาอาคารตวัอย่าง
การศกึษาดงูานและงานออกแบบเชงิปฏบิตักิาร  การปฏบิตักิารออกแบบสถาปตัยกรรมในสตูดโิอ 4 โปรแกรม  ตาม
เน้ือหาหลกัในวชิา ไดแ้ก่ ประวตัศิาสตรแ์ละแนวคดิทฤษฏสีถาปตัยกรรม, การวางผงัและชมุชนเมอืง, สถาปตัยกรรม
ยัง่ยนืและสถาปตัยกรรมเขตรอ้น, สถาปตัยกรรมพืน้ถิน่  

             Architectural Experimental Design, Seminar, Criticism, Case study, Field trip and 
Workshop. Design studios are divided into four programs: History and theory of architecture; Urban Planning 
and City Planning; Sustainable and Tropical Architecture; Vernacular Architecture 

 
            811 708   ปฏิบติัการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบบรูณาการ 2                     3 (1-4-6) 
                            Integrated Architectural Design II 
                       เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี 

                       การปฏบิตักิารออกแบบโดยใชท้ฤษฏทีางสถาปตัยกรรม พฒันาแนวคดิในการสรา้งโจทยจ์าก
กระบวนการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์ การตัง้ค าถามและการน าเสนอแนวทางการหาค าตอบในประเดน็และความสนใจ
รายบุคคล 
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            Experimental Design through architectural theory. Development of concept and program 
through analysis and synthesis process.  Problem and problem solving in individual topic. 
 
 
            811 711   การศึกษาและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมขัน้สูง                  3(3-0-6) 
                            Advanced Architectural Study and Design Process 
                       เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี 

           กระบวนการในการออกแบบและก่อรปูของสถาปตัยกรรมผ่านวธิกีารและเครื่องมอืที ่สรา้งขึน้ภายใน
และภายนอกกรอบหรอืบรบิททางสถาปตัยกรรม มุง่เน้นการสรา้งแนวคดิ เหตุผล ความเขา้ใจ และการตคีวามหมาย
ของระบบโครงสรา้งทางแนวความคดิ ทีอ่า้งองิอยู่บนพืน้ฐานของปรชัญาเป็นหลกั เพื่อน าไปสูก่ระบวนการออกแบบ
ทางสถาปตัยกรรมเชงินามธรรมและรปูธรรมทีส่รา้งแรงบนัดาลใจและความหมายใหม่สถาปตัยกรรม  

           Design process, methods, and tools which leads to the manifestation of architecture. 
Factors inside and outside of architectural realm are examined.  The conceptual and rational idea, 
understanding, and representation in architectural concept are focused in order to understand architecture, 
particularly in the sense of concrete and abstract viewpoints. it is hoped to create inspiration and new 
meaning in architecture.  
 
 
            811 712   หวัข้อพิเศษทางสถาปัตยกรรม 1                                 3(3-0-6) 
                            Special Topics in Architecture I 
                       เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี 

           หวัขอ้พเิศษทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาและวจิยัทางสถาปตัยกรรม โดยในแต่ละภาคการศกึษาเน้ือหา
จะเปลีย่นไปตามความเหมาะสมและความเชีย่วชาญของผูส้อน 

           Topics in architectural studies and researches which are available in each semester 
depending on particular interests of students and expertise of faculty members                
 
 
            811 713   หวัข้อพิเศษทางสถาปัตยกรรม 2                                 3(3-0-6) 
                            Special Topics in Architecture II 
                       เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี 

           หวัขอ้พเิศษทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาและวจิยัทางสถาปตัยกรรม โดยในแต่ละภาคการศกึษาเน้ือหา
จะเปลีย่นไปตามความเหมาะสมและความเชีย่วชาญของผูส้อน 

           Topics in architectural studies and researches which are available in each semester 
depending on particular interests of students and expertise of faculty members 
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            811 721   สถาปัตยกรรมลุ่มน ้าโขง                                                                       3(3-0-6) 
                            Architecture in the Great Mekong Sub-region 
                       เงื่อนไขของรายวชิา : ไมม่ ี 
                       สภาพแวดลอ้มดา้นนิเวศวทิยาและนิเวศวฒันธรรม ทีท่ าใหเ้กดิเอกลกัษณ์เฉพาะของสถาปตัยกรรม
ในพืน้ทีลุ่่มน ้าโขงในภาพรวม การแลกเปลีย่นรปูแบบลกัษณะการก่อสรา้ง การใชว้สัดุ และคตคิวามเชื่อดา้นการวางผงั
และการก่อสรา้งในภูมภิาคลุ่มน ้าโขงเองกบัภูมภิาคอื่น  รวมถงึอตัลกัษณ์เฉพาะของชุมชนและทอ้งถิน่ พฒันาการทาง
สถาปตัยกรรมและทศิทางการเปลีย่นแปลงในอนาคต 
                            Environment, ecology and cultural ecology, that causes the unique character of the 
Mekong Region architecture as a whole. Exchange format, construction materials and belief in planning and 
construction in the region itself and beyond including the identity of specific communities, its development 
and direction of change in the future will be studied as well. 
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       811 722     นวตักรรมในสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินเพื่อความยัง่ยืน                 3(3-0-6) 
                               Innovation in Vernacular Architecture for Sustainability 
                         เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

                     แนวคดิของการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและยัง่ยนืในอาคารร่วมสมยัของประเทศไทย ที่
พฒันามาจากกระบวนการและวสัดุก่อสรา้งทีม่อียู่ในแต่ละทอ้งถิน่ ผ่านกรณีศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ 

                         Concepts and application of appropriate technology and sustainable building that can 
apply to Thai contemporary architecture. The development process and available construction materials in 
each region will be studied through case studies as well. 
 

        811 723     สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้                      3(3-0-6) 
                               Southeast Asia Vernacular Architecture 
                         เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

                     สภาพแวดลอ้มดา้นนิเวศวทิยาและนิเวศวฒันธรรม ทีท่ าใหเ้กดิเอกลกัษณ์เฉพาะของ
สถาปตัยกรรมในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตใ้นภาพรวม การแลกเปลีย่นรปูแบบลกัษณะการก่อสรา้ง การใช้
วสัดุ และคตคิวามเชื่อดา้นการวางผงัและการก่อสรา้งในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตก้บัภมูภิาคอื่น  รวมถงึอตัลกัษณ์
เฉพาะของชุมชนและทอ้งถิน่ พฒันาการทางสถาปตัยกรรมและทศิทางการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

                          Environment, ecology and cultural ecology, that causes the unique character of 
Southeast Asia architecture as a whole. Exchange format, construction materials and belief in planning and 
construction in the region itself and beyond including the identity of specific communities, its development 
and direction of change in the future will be studied as well. 

 
        811 724     เศรษฐกิจสรา้งสรรคใ์นสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน                             3(3-0-6) 

                               Creative Economics in Vernacular Architecture 
                         เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

                 แนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรคเ์พื่อการประยุกตใ์ชใ้นสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ รวมถงึการวเิคราะห์
คุณค่าเพื่อพฒันาเอกลกัษณ์ทางสถาปตัยกรรม ทีส่อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและวถิชีวีติของคนใน
ปจัจบุนั ผ่านหลกัวชิาการและกรณีศกึษา ทีจ่ะสามารถสง่เสรมิและบรูณาการใหเ้กดิการสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิต่อ
ทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื  
                            Creative economics for applications in vernacular architecture, the value analysis to 
develop a unique architectural character that consistent with the changes of society and way of life in 
contemporary through theories and case studies in order  to promote and integrate the creation of economic 
value to local sustainability. 
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        811 731     การวิพากษ์สถาปัตยกรรม                                                        3(3-0-6) 
                               Architectural  Criticism 
                         เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

             ปรชัญาและแนวคดิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อรปูของสถาปตัยกรรม ตัง้แต่ยุคสถาปตัยกรรมสมยัใหม่
ในปลาย ศตวรรษที ่18 จนถงึยคุปจัจบุนั โดยครอบคุลมกระแสสถาปตัยกรรมตะวนัตกและตะวนัออก มุ่งเน้นการ
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และ วพิากษ์ ความสมัพนัธร์ะหว่างทฤษฎแีละปฏบิตัใินบรบิทของสถาปตัยกรรม เพื่อใหเ้กดิ
ความเขา้ใจสถาปตัยกรรมในเชงินามธรรมและรปูธรรม  

               Philosophies and concepts relating to the emergence of architecture. By reading from 
the era of Modern Architecture towards present, Western and Eastern architecture are both examined. In 
particular, architectural analysis, synthesis, and criticism towards the relationship between theory and 
practice are focused. This leads to the understanding of architecture in the sense it stands for both 
abstracted and concreted positions. 
 

        811 732     สุนทรียศาสตรแ์ละความหมายในงานสถาปัตยกรรม                            3(3-0-6) 
                               Aesthetics and Meaning in Architecture 
                         เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

             ปรชัญา แนวคดิ และพฒันาการ ดา้นสนุทรยีศาสตรแ์ละความหมาย โดยเน้นสถาปตัยกรรมเป็น
ส าคญั ศกึษาแนวคดิและปรชัญาพืน้ฐานในการก่อรปูขึน้ของงานสถาปตัยกรรมในวฒันธรรมตะวนัตกและตะวนัออก 
โดยมุง่เน้นความเขา้ใจและการตคีวามหมายของระบบโครงสรา้งทางความหมายของสถาปตัยกรรม รวมถงึการ
วเิคราะหส์ถาปตัยกรรมในเชงินามธรรมและรปูธรรม 
               Philosophy, concept, and development of meanings and aesthetics, particularly within 
architectural realm. It is related to the manifestation of both Eastern and Western architecture. The 
understanding of architectural meaning and representation is focused, both abstract and concrete 
viewpoints. 

 
        811 733     ประวติัศาสตรส์ถาปัตยกรรมในศตวรรษท่ี 20                                       3(3-0-6) 

                               History of Architecture in the twentieth Century 
                         เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

             ประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรม ในศตวรรษที ่20 ปรชัญาและแนวความคดิทีม่ผีลต่อรปูแบบ
สถาปตัยกรรม ในสมยันัน้ พฒันาการ รปูแบบและแนวคดิสถาปตัยกรรมในอารยธรรมตะวนัตก ทีม่อีทิธพิลต่อการ
ออกแบบ สถาปตัยกรรมเอเชยี และ ผลกระทบทีม่ต่ีอสถาปตัยกรรมในประเทศไทย ในชว่งศตวรรษที ่20 

             History in Twentieth Century Architecture and the influence of Conceptual and 
philosophical aspects towards architectural styles during such period are focused. The evolutions of western 
architecture, which affect the design of Asian Architecture and Thai modern architecture, are also examined. 
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        811 734     ประวติัศาสตรส์ถาปัตยกรรมเอเชีย                                                      3(3-0-6) 
                               History of Asian Architecture 
                         เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

             ประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรมตะวนัออกตามแหล่งอารยธรรมส าคญัในทวปีเอเชยี เน้นกรณีศกึษา 
สถาปตัยกรรมประเภทอาคารและกลุ่มอาคารในประเทศ อนิเดยี จนี ญีปุ่น่ ไทย และ ประเทศเพื่อนบา้น ทีไ่ดร้บั
อทิธพิลจาก วฒันธรรมและปจัจยัแวดลอ้มต่างๆ รวมถงึการเลอืกใช ้โครงสรา้ง วสัดุและวธิกีารก่อสรา้ง  

             History and case studies of architecture that are located in Asian Continent, in particular 
major buildings in China, Japan, India, Thailand, and neighboring countries. The influence of culture, 
environment, building material, structure, and construction techniques are considered.  

 
 

        811 897     การศึกษาอิสระ                                                                     6 หน่วยกิต 
                               Independent Study 
                         เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

                         การศกึษาอสิระในการวจิยั คน้ควา้ในหวัขอ้เรื่องทีเ่กีย่วกบัสถาปตัยกรรมและเสนอแนะแนวทางใน
การออกแบบสถาปตัยกรรม ดว้ยตนเอง  ตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา   
                          Independent study of research of topics related to architecture and suggestion for 
architectural design under the supervision of advisor 
 
 

        811 898     วิทยานิพนธ ์                                                                     36 หน่วยกิต 
                               Thesis 
                         เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

การก าหนดหวัขอ้วจิยั วางแผนพฒันาโครงร่างวจิยั ด าเนินการวจิยั เขยีนรายงานการวจิยั วทิยานิพนธ ์
และ บทความวชิาการจากผลงานวจิยั 

Defining research problem, designing and developing a research proposal, conducting 
research, and writing a research report, thesis, and academic article from research results. 

 
 

        811 899     วิทยานิพนธ ์                                                                    12 หน่วยกิต 
                               Thesis 
                         เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

                         การก าหนดหวัขอ้วจิยั วางแผนและพฒันาโครงร่างวจิยั ด าเนินการวจิยัและเขยีนรายงานการวจิยั 

              Defining research problems, designing and developing a research proposal, conducting 
research and writing a research report. 
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        804 713     พฤติกรรมกบัสภาพแวดล้อม                                                                3(3-0-6) 
                               Behavior and environment 
                         เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

             ความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพแวดลอ้ม  พฤตกิรรม และการวางแผน  การศกึษาพฤตกิรรมกบั
สภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วกบัสถานทีแ่ละปรากฏการณ์พฤตกิรรมดา้นสงัคม การน าไปใชป้ระโยชน์ในการก าหนดนโยบาย
ดา้นสิง่แวดลอ้ม และการวางแผน 

             Theories linking environment, behavior and design. Environment and behavior studies 
(EBS) on place issues, and socio-behavioral phenomena. Utilization of EBS in environmental policy and 
planning. 
 

        804 714      นิเวศวิทยาภมิูทศัน์                                                                        3(3-0-6) 
                               Urban Landscape Ecology 
                         เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

             หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีโครงสรา้ง หน้าที ่และระบบทีเ่กีย่วกบันิเวศวทิยาเมอืง  และศกึษา
ตวัอย่างงาน และกรณีศกึษาทีด่ ีเป็นตน้แบบในการวางแผนรกัษาและพฒันาระบบนิเวศของเมอืงของต่างประเทศและ
ในประเทศไทย 

              Concepts, theories, structures, functions and systems related to urban ecology. Exploring 
examples of conservation and development plan of urban ecology in Thailand and abroad. 

 
          804 731   การอนุรกัษ์ชมุชนเมอืงและชนบท                                              3(3-0-6) 

                               Rural and urban  conservation 
                         เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

             ความจ าเป็นในการอนุรกัษ์ชุมชนเมอืงและชนบท ปญัหาและประวตัคิวามเป็นมาในการอนุรกัษ์ 
มาตรการและแนวปฏบิตัใินการอนุรกัษ์จากภาครฐัและประชาชนในประเทศต่างๆ และในประเทศ สมัมนากรณีศกึษา 
ฝึกภาคปฏบิตักิารส ารวจชุมชนและวางแผนอนุรกัษ์ 

             Purposes of rural and urban conservation. Problems and history of rural and urban 
conservation. Practical guide in conservation. Seminar of case studies. Field study in conservation. 
 

          810 701   เทคโนโลยีอาคาร                                                                    3(3-0-6) 
                               Building Technology 
                         เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

                   ประวัติและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอาคารในด้านต่าง ๆ เช่น แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน
ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาคารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัวสัดุอาคาร ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้ม การประยุกต์
เทคโนโลยใีนการประหยดัพลงังานในอาคาร และกรณีศกึษาในดา้นเทคโนโลยอีาคาร 
               History and evolution of building technology in different topics such as concept and 
theory in science and building technology that relate to building materials, environmental control systems, 
technological applications for energy saving in buildings, and building technology case studies.     
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          810 704   การบูรณาการเทคโนโลยีอาคาร                                             3(2-3-5) 
                               Integrated Building Technology 
                         เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

                   บูรณาการการออกแบบสถาปตัยกรรมและเทคโนโลยอีาคาร ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยใีนการ
ก่อสรา้ง เทคโนโลยโีครงสรา้งอาคาร และเทคโนโลยงีานระบบอาคาร 

              The integration of architectural design with building technology, which includes 
construction technology, structural technology and building systems technology. 

 
          810 711   สถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรกัษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม        3(3-0-6) 

                               Architecture for Energy and Environment Conservation 
                         เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

                   สถาปตัยกรรมสเีขยีว ประสทิธภิาพการใช้พลงังานในอาคาร วสัดุอาคารกบัการใชพ้ลงังาน การ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากการใชพ้ลงังานในอาคาร และการออกแบบสถาปตัยกรรมเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน
และสิง่แวดลอ้ม 

             Green architecture, efficiency of energy use in buildings, building materials and energy 
consumption, assessment of environment affect from energy use in building and architectural design for 
energy and environmental conservation. 

 
          810 721   แสงสวา่งในงานสถาปัตยกรรม                                           3(2-3-5) 

                               Lighting in Architecture 
                         เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

                   ทฤษฎแีสงสว่าง การใหแ้สงสว่างโดยแสงธรรมชาตแิละแสงประดษิฐใ์นเชงิปรมิาณและในเชงิ
คุณภาพเพื่อบรูณาการในงานสถาปตัยกรรม 

              Lighting theory, daylighting and artificial lighting on both the quantity and quality of 
lighting as an integrated part of architecture. 

 
 

          810 722   วสัดอุาคาร                                                                          3(2-3-5) 
                               Building Materials 
                         เงื่อนไขของรายวชิา : ไม่ม ี 

               ประวตัคิวามเป็นมา และววิฒันาการของวสัดุอาคาร การผลติวสัดุ ผลกระทบของวสัดุอาคารต่อ
สิง่แวดลอ้ม  การประยุกตว์สัดุในอาคารและกรณีศกึษา    

               History and development of building materials. Material production. Material and 
environmental impacts. Applying materials in building and case study.  
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3.2 ช่ือ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์
3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ท่ี ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวับตัร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คณุวฒิุ 

1 นายนพดล ตัง้สกุล x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
2 นางวารุณี หวงั x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
3 นายสรนาถ สนิอุไรพนัธ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
4 นางสาวจนัทนีย ์จริณัธนฐั x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
5 นายสกัการ ราษสีทุธิ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) 

หมายเหต ุ รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตั ิผลงานทางวชิาการ และภาระงานสอน ใหด้ใูนภาคผนวก 
 

3.2.2 อาจารยป์ระจ า  
ท่ี ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวับตัร

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คณุวฒิุ 

1 นางกุลศร ีตัง้สกุล x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ สถ.ม. (เทคโนโลยอีาคาร) 
2 นายช านาญ บุญญาพุทธพิงศ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
3 นาย ทรงยศ วรีะทวมีาศ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
4 นาย นพดล ตัง้สกุล x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
5 นายประพนัธพ์งศ ์จงปตยิตัต ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ สถ.ม. (สถาปตัยกรรม) 
6 นางวารุณี หวงั x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Doctor of Engineering  

(Architecture Design & 
Theory) 

7 นายยิง่สวสัดิ ์ไชยะกุล x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
8 นายสรนาถ สนิอุไรพนัธ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
9 นางสาวจนัทนีย ์จริณัธนฐั x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) 

10 นายชพูงษ์ ทองค าสมุทร x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ สถ.ด. (สถาปตัยกรรม) 
11 นายนรากร พุทธโฆษ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ สถ.ม. (สถาปตัยกรรม) 
12 นายพรสวสัดิ ์ พริยิะศรทัธา x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ สถ.ม. (เทคโนโลยอีาคาร) 
13 นายสกัการ ราษสีทุธิ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) 

3.2.3 อาจารยพิ์เศษ  
ท่ี ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ หน่วยงานท่ีสงักดั 

    1 นายธติ ิเฮงรศัม ี รองศาสตราจารย ์ M.Arch. ขา้ราชการบ านาญ คณะ
สถาปตัยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2 นางสาวมนสชิา เพชรานนท ์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Land Use 
Planning, 
Mangement, and 
Design) 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 



-23- 

3 นางสาวโสภา วศิษิฏศ์กัดิ ์ อาจารย ์ Ph.D. 
(Architecture)  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

4 นายยอดเยีย่ม เทพธรานนท ์ - ดุษฎบีณัฑติ
กติตมิศกัดิ ์
(สถาปตัยกรรม
ศาสตร)์ 

บรษิทั A.E.C.M จ ากดั 
บรษิทั Inter Pac จ ากดั 

 
4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  

          ไม่ม ี
 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธแ์ละการศึกษาอิสระ 
5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
5.1.1.1 การท าวิทยานิพนธ ์(แผน ก) 

การท าวทิยานิพนธ์เกี่ยวกบัสถาปตัยกรรมศาสตร์ ให้มกีารด าเนินการ การเสนอเค้าโครง การทบทวน
วรรณกรรมและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การเรยีบเรยีงผลการวจิยั และการ
เสนอผลการวจิยัในรปูบทความตพีมิพใ์นวารสารหรอืเผยแพร่ในการประชุมวชิาการระดบัประเทศ 
5.1.1.2 การศึกษาอิสระ (แผน ข) 

การท าการศกึษาอสิระเกีย่วกบัสถาปตัยกรรมศาสตร ์ ใหม้กีารด าเนินการ การเสนอเค้าโครง การทบทวน
วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และการเรยีบเรยีงผลการวจิยั 
5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

5.2.1 มคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นสถาปตัยกรรมศาสตร ์
5.2.2 มทีกัษะการท างานดา้นสถาปตัยกรรมศาสตร ์
5.2.3 มกีารพฒันาดา้นทศันคต ิคุณธรรม จรยิธรรม บุคลกิภาพ 
 

5.1.3 ช่วงเวลา 
5.3.1 แผน ก แบบ ก1 เริม่ในภาคการศกึษาที ่1 ปีที ่1 
5.3.2 แผน ก แบบ ก2 เริม่ในภาคการศกึษาที ่1 ปีที ่2 
5.3.2 แผน ข เริม่ในภาคการศกึษาที ่2 ปีที ่2 

5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 
5.4.1 วทิยานิพนธใ์นแผน ก แบบ ก 1 36 หน่วยกติ 
5.4.2 วทิยานิพนธใ์นแผน ก แบบ ก 2 12 หน่วยกติ  
5.4.3 การศกึษาอสิระในแผน ข 6 หน่วยกติ 
 

5.1.5 การเตรียมการ 
(1) การใหค้ าแนะน านกัศกึษาเกีย่วกบัเรื่องและประเดน็ในการท าวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ ตามความ

สนใจของนกัศกึษา โดยอาจารยท์ีป่รกึษา และคณะกรรมการหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 

(2) การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ และคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ ์/
สอบวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ ประกอบดว้ยคณาจารยภ์ายในคณะ และผูท้รงคุณวฒุภิายนอก ทีม่ี
ความเชีย่วชาญเกีย่วกบัเรื่อง/วทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระของนกัศกึษา เพื่อใหค้ าแนะน า/ตรวจสอบ/
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ประเมนิผลเกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ  
(3) จดัใหม้กีารรายงานความกา้วหน้าในการท าวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ (Progress Report) หลงัจาก

นกัศกึษาไดท้ าวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระกา้วหน้าไประยะหนึ่งแลว้ โดยเชญิคณะกรรมการ และ
ผูท้รงคุณวฒุ ิมาวจิารณ์และเสนอแนะเกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ  

(4) ใหค้ าแนะน านกัศกึษา เกีย่วกบัการจดัท าบทความตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบัประเทศ ตาม
เงื่อนไขการจบการศกึษา  

 
5.1.6 กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมนิผลในการท าวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ จะด าเนินการภายใตก้ารบรหิารจดัการ และ
การทวนสอบมาตรฐานจากคณะกรรมการหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์
สนบัสนุนโดยบณัฑติวทิยาลยั โดยมกีระบวนการประเมนิ และผูป้ระเมนิตามล าดบัดงันี้  

(1) การสอบประมวลวชิาของนกัศกึษาใน แผน ข เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2548 ขอ้ 13.2.3 หรอืเป็นไปตามระเบยีบ/ประกาศทีจ่ะปรบัปรุงใหม ่

(2) การประเมนิผลร่างเคา้โครงวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ โดยอาจารยท์ีป่รกึษาหลกั ซึง่เป็นอาจารย์
ภายในคณะ และ/หรอื อาจารยท์ีป่รกึษาร่วม 

(3) การประเมนิผลเคา้โครงวทิยานพินธ/์การศกึษาอสิระ จากการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ/์การคน้ควา้
อสิระ โดยคณะกรรมการซึง่ประกอบดว้ยคณาจารย ์และผูท้รงคณุวุฒภิายนอกสถาบนั ทีม่คีุณวฒุติาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

(4) การประเมนิผลความกา้วหน้าในการท าวทิยานพินธ/์การศกึษาอสิระ โดยการจดัการรายงาน Progress 
Report มคีณะกรรมการวทิยานพินธ ์และผูท้รงคุณวฒุ ิมาวจิารณ์และเสนอแนะเกีย่วกบัการท า
วทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ  

(5) การประเมนิผลวทิยานพินธ/์การศกึษาอสิระ โดยการสอบวทิยานพินธ/์การศกึษาอสิระฉบบัสมบรูณ์ 
โดยคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ/์การคน้ควา้อสิระ เพื่อประเมนิผลคุณภาพของวทิยานิพนธ/์
การศกึษาอสิระ และใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการปรบัแกไ้ขวทิยานพินธ/์การคน้ควา้อสิระ เป็นครัง้สดุทา้ย  

(6) การประเมนิผลบทความจากวทิยานิพนธ ์โดยอาจารยท์ีป่รกึษาหลกั และ/หรอื ทีป่รกึษาร่วม ก่อนสง่
บทความตพีมิพ ์หรอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงาน หรอืสว่นหนึ่งของผลงานไดร้บัการยอมรบัให้
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ หรอืเสนอต่อทีป่ระชมุวชิาการทีม่รีายงานการ
ประชุม (Proceeding) ตามเงื่อนไขการจบการศกึษา (ส าหรบันกัศกึษาแผน ก แบบ ก2) 
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หมวดท่ี 4.  ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยุทธห์รอืกิจกรรมการด าเนินการ 
มปีระสบการณ์พรอ้มปฏบิตังิานในวชิาชพี ไดร้บัการฝึกฝนใหม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ตรงที่

สอดคลอ้งกบัการปฏบิตังิานในสาขาอาชพี 
พรอ้มต่อการเปลีย่นแปลง ไดร้บัการฝึกฝนใหม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในสถาน 

การณ์ทีแ่ตกต่างหลากหลาย มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอด 
เวลา 

เรยีนรูต้ลอดชวีติ ไดร้บัการฝึกฝนใหศ้กึษาคน้ควา้หาความรูแ้ละ
ประสบการณ์เพิม่เตมิไดด้ว้ยตนเองตลอดชวีติ 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 
2.1 คณุธรรมและจริยธรรม 

           สามารถจดัการปญัหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซบัซ้อนในบริบททางวิชาการหรือในกรณีที่ไม่มี
จรรยาบรรณวชิาชพีหรอืไม่มรีะเบยีบขอ้บงัคบัเพยีงพอทีจ่ะจดัการกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ กส็ามารถใชดุ้ลยพนิิจอย่างผู้รู ้
ดว้ยความยุตธิรรม ดว้ยหลกัฐาน ดว้ยหลกัการทีม่เีหตุผลและค่านิยมอนัดงีาม แสดงออกหรอืสือ่สารขอ้สรุปของปญัหา
โดยค านึงถงึความรูส้กึของผูอ้ื่นทีจ่ะไดร้บัผลกระทบ รเิริม่ชีใ้ห้เหน็ขอ้บกพร่องของจรรยาบรรณทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนัเพื่อ
ทบทวนและแกไ้ข สนบัสนุนอย่างจรงิจงัใหผู้อ้ื่นใชดุ้ลยพนิิจทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในการจดัการความขดัแยง้และ
ปญัหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบตัิตามหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม ในทีท่ างานและในชุมชนทีก่วา้งขวางขึน้ 

2.1.1 ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) สามารถจดัการปญัหาในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชพี และเป็นผูน้ าหรอืมี

สว่นรเิริม่ใหม้กีารทบทวนและวนิิจฉยัปญัหาทางจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชพีไดอ้ย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
(2) มภีาวะผูน้ าในการสง่เสรมิใหม้กีารประพฤตปิฏบิตัตินตามกรอบคุณธรรมและจรยิธรรมของ

บณัฑติ มข. ไดแ้ก่ การมวีนิยั ซือ่สตัย ์รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เขา้ใจในความแตกต่างหลากหลายทาง
วฒันธรรมและสงัคม มจีติสาธารณะ มคีวามรกัและภมูใิจในทอ้งถิน่ สถาบนัและประเทศชาต ิ

2.1.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวชิาเรยีน 
(2) การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ การจดักจิกรรมในชัน้เรยีนหรอืในวชิาเรยีน 
(3) การสอนในรายวชิาสมัมนา วชิาวจิยั วทิยานิพนธ ์และการศกึษาอสิระ 

2.1.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมนิพฤตกิรรมโดยเพื่อนนกัศกึษา อาจารยท์ีป่รกึษา อาจารยผ์ูส้อน 
(2) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2.2 ความรู ้
         สามารถพฒันานวตักรรมหรอืสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ มคีวามเขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ละลกึซึง้ในองคค์วามรู้

ทีเ่ป็นแก่นในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพี รวมทัง้ขอ้มูลเฉพาะทางทฤษฎ ีหลกัการและแนวคดิทีเ่ป็นรากฐาน มคีวามรูท้ี่
เป็นปจัจุบนัในสาขาวชิา รวมถงึประเดน็ปญัหาส าคญัทีจ่ะเกดิขึน้ รูเ้ทคนิคการวจิยัและพฒันาขอ้สรุปซึง่เป็นทีย่อมรบั
ในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด ส าหรบัหลกัสูตรในสาขาวิชาชีพ จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง
เกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิี่เปลี่ยนแปลงในวชิาชพีทัง้ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ การพฒันาสาขาวชิาที่เกีย่วขอ้งซึ่ง
อาจมผีลกระทบต่อสาขาวชิาทีศ่กึษาคน้ควา้ 
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2.2.1 ผลการเรียนรูด้้านความรู ้
(1) มคีวามรูค้วามเขา้ใจอย่างลกึซึง้ในหลกัการและทฤษฎสี าคญัในสาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์

และสามารถน ามาประยุกตใ์นการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการหรอืการปฏบิตังิานในวชิาชพี 
(2) สามารถท าการวจิยัหรอืปฏบิตัิงานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีได้อย่างลกึซึ้ง โดยการพฒันา

ความรูใ้หม่ๆ หรอืการประยุกตว์ธิปีฏบิตังิานใหม่ๆ ได้ 
(3) มคีวามรูค้วามเขา้ใจในพฒันาการใหม่ๆ ในสาขาวชิา รวมถงึงานวจิยัทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันา

ความรูใ้หม่หรอืการปฏบิตังิานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีในปจัจุบนัและการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ์ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ(ถา้ม)ี 
2.2.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านความรู ้

(1) การสอนหลายรปูแบบในรายวชิาตามหลกัสตูร ไดแ้ก่ การบรรยาย อภปิราย การจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้การใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

(2) การฝึกปฏบิตั ิการท าวจิยั วทิยานิพนธ ์และการศกึษาอสิระ 
(3) การศกึษาดงูาน การเขา้รว่มประชุมสมัมนา 

2.2.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านความรู ้
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขยีน สอบภาคปฏิบตัิ การท า

แบบฝึกหดั การท ารายงาน การน าเสนอรายงานในการประชุมวชิาการของสาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์
(2) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2.3 ทกัษะทางปัญญา 
          สามารถใชค้วามเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎแีละเทคนิคในการแสวงหาความรูใ้นการวเิคราะหป์ระเดน็

และปญัหาส าคญัไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์และพฒันาแนวทางการแกไ้ขปญัหาดว้ยวธิกีารใหม่ๆ สามารถสงัเคราะหผ์ลงาน
การวิจยัและทฤษฎีเพื่อพฒันาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคดิต่างๆทัง้จากภายในและ
ภายนอกสาขาวชิาทีศ่กึษาในขัน้สงู สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวจิยัทีส่ าคญัในเรื่องทีซ่บัซอ้นทีเ่กีย่วกบั
การพฒันาองคค์วามรูใ้หม่ หรอืปรบัปรุงแนวปฏบิตัใินวชิาชพีอย่างมนียัส าคญั 

2.3.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 
(1) สามารถสงัเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพฒันา

ความรูห้รอืแนวความคดิใหม่ๆโดยบรูณาการเขา้กบัความรูเ้ดมิไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 
(2) สามารถด าเนินโครงการศึกษาที่ส าคญัหรือโครงการวิจยัทางวิชาการได้ด้วยตนเอง และหา

ขอ้สรุปทีส่มบรูณ์เพื่อขยายองคค์วามรูห้รอืแนวทางปฏบิตัใินวชิาชพีไดอ้ย่างมนียัส าคญั 
2.3.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 

(1) การสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
(2) การใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การสมัมนา การท ารายงาน การท าวจิยั วทิยานิพนธ ์ 

2.3.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 
(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิา  
(2) ประเมนิผลงานจากการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การท าโครงงาน การท าวจิยั วทิยานิพนธ ์ 
(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
         มคีวามสามารถสงูในการแสดงความเหน็ทางวชิาการและวชิาชพี สามารถวางแผน วเิคราะหแ์ละ

แกป้ญัหาทีซ่บัซอ้นสงูมากดว้ยตนเอง รวมทัง้วางแผนในการปรบัปรุงตนเองและองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สรา้ง
ปฏสิมัพนัธใ์นกจิกรรมกลุ่มอย่างสรา้งสรรค ์ และแสดงออกถงึความโดดเด่นในการเป็นผูน้ าในทางวชิาการหรอืวชิาชพี 
และสงัคมทีซ่บัซอ้น 
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2.4.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(1) มภีาวะผูน้ า รบัผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมอืกบัผูอ้ื่นในการจดัการขอ้โตแ้ยง้

หรอืปญัหาทางวชิาการไดอ้ย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิม่พนูประสทิธภิาพการท างานของกลุ่ม 
(2) มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้ รวมทัง้วางแผนพฒันาและปรบัปรุงตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพใน

การท างานระดบัสงูได ้
2.4.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวชิาต่างๆ ตามหลกัสตูร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
(2) การจดัใหม้รีายวชิาสมัมนา การท าวจิยั วทิยานิพนธ ์ 

2.4.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากรายวชิาต่างๆ ทีม่กีารสง่เสรมิใหท้ างานกลุ่ม 
(2) ประเมนิผลการเรยีนรายวชิาสมัมนา การท าวจิยั วทิยานิพนธ ์ 
(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2.5 ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        สามารถคดักรองขอ้มลูทางคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพื่อน ามาใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในประเดน็ปญัหาที่

ส าคญัและซบัซอ้น สรุปปญัหาและเสนอแนะแกไ้ขปญัหาในดา้นต่างๆ โดยเจาะลกึในสาขาวชิาเฉพาะ สามารถสือ่สาร
อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆทัง้ในวงการวชิาการและวชิาชพี รวมถงึชมุชนทัว่ไป 
โดยการน าเสนอรายงานทัง้ในรปูแบบทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิง่ตพีมิพท์างวชิาการและวชิาชพี รวมทัง้
วทิยานิพนธห์รอืโครงการคน้ควา้ทีส่ าคญั 

2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มคีวามสามารถในการใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรห์รอืคณิตศาสตรห์รอืกระบวนการวจิยัใน

การคดิวเิคราะหห์รอืแกป้ญัหาการปฏบิตังิานหรอืปญัหาทางวชิาการทีส่ลบัซบัซอ้นได ้
(2) มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา

ความรูด้ว้ยตนเอง และการสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการในรปูแบบต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเรยีนรูข้องผูอ้ื่นได ้
2.5.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวชิาวจิยั หรอืสถติ ิวทิยานิพนธ ์ 
(2) การเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านระบบ e-Learning  
(3) การเรยีนรูจ้ากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการผลติผลงานวจิยัในรปูแบบต่างๆ  

2.5.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิาวจิยั หรอืสถติ ิวทิยานิพนธ ์การศกึษาอสิระ  
(2) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผลติผลงานการวจิยัเพื่อน าเสนอในรปูแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร ์

บทความ สือ่ต่างๆ 
(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ตารางแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา แสดง
รายละเอยีดในภาคผนวก หมวดที ่1 
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หมวดท่ี 5.  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน 

เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที ่7 หรอื
ระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม ่
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

  อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาโดย 
2.1 เทยีบเคยีงผลการเรยีนของนกัศกึษาทีเ่รยีนในรายวชิา ซึง่อาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชัน้ปี ต่างคณะ แลว้แต่กรณี 

เพื่อน าผลมาใชใ้นการปรบัปรงุรายวชิา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวชิาทุกปีการศกึษา โดยอาจพจิารณาร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาอื่นทีม่เีน้ือหาใกลเ้คยีง

กนั เพื่อไมใ่หเ้กดิความซ ้าซอ้น หรอืใหเ้กดิความสมัพนัธแ์ละต่อเนื่อง แลว้แต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทยีบเคยีง
กบัรายวชิาของสถาบนัอื่น หรอืเทยีบเคยีงกบัต าราหรอืบทความทางวชิาการหรอืผลการวจิยั เพื่อใหเ้กดิการพฒันา
เน้ือหาใหท้นัสมยัและมมีาตรฐานทางวชิาการ 

2.3 ทบทวนและวเิคราะหจ์ากผลงานการท าวทิยานพินธ ์
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1 เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที ่9 ขอ้ 
54.2 หรอืระเบยีบทีจ่ะทีป่รบัปรงุใหม่ 
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หมวดท่ี 6.  การพฒันาคณาจารย ์
1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม ่

1.1 การให้เขา้รบัการอบรมตามหลกัสูตร “การพฒันาอาจารย์ใหม่” ของมหาวทิยาลยั ซึ่งเป็นหลกัเกณฑ์ให้
อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวทิยาลยั บทบาทหน้าทีข่องอาจารยม์หาวทิยาลยัและจรรยาบรรณคร ูและใหม้ทีกัษะเกีย่วกับการจดัการเรยีนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหม้อีาจารยพ์ีเ่ลีย้งท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน าและเป็นทีป่รกึษาในดา้นการจดัการเรยีนการสอน  
1.3 การชีแ้จงและแนะน าหลกัสตูร รายวชิาในหลกัสตูร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศกึษาค้นคว้า จดัท าเอกสารที่เกีย่วขอ้งกบัการสอน ในหวัขอ้หนึ่งหรอืหลาย

หวัข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธาน
หลกัสตูร 

1.5 การก าหนดใหอ้าจารยใ์หม่เขา้รว่มสงัเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลกัสตูร 
2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะให้แก่อาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล 
(1) ก าหนดใหอ้าจารยต์อ้งเขา้รบัการอบรมเพื่อพฒันาตนเองดา้นการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการ

ประเมนิผล ตามความตอ้งการของอาจารย ์และเป็นไปตามนโยบายของมหาวทิยาลยั ซึง่มหาวทิยาลยัมกีารเปิด
หลกัสตูรอบรมเพื่อพฒันาอาจารยใ์นหวัขอ้ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การผลติผลงานทาง
วชิาการ เป็นประจ าทุกปี 

(2) การจดัใหม้กีารสอนแบบเป็นทมี ซึง่จะสง่เสรมิโอกาสใหอ้าจารยไ์ดม้ปีระสบการณ์การสอนร่วมกบัคนอื่น 
รวมถงึการมโีอกาสไดเ้ป็นผูร้บัผดิชอบรายวชิา ผูป้ระสานงาน และผูร้่วมทมีการสอน 

(3) การสง่เสรมิหรอืสรา้งโอกาสใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ดา้นการจดัการเรยีนการสอน
ระหว่างอาจารยใ์นหลกัสตูร หรอืท าวจิยัการเรยีนการสอนทีส่ามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวชิาการทีม่กีารจดัการ
เรยีนการสอนในสาขาวชิาเดยีวกนัของหลายๆ สถาบนั 

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชพีดา้นอื่นๆ 
(1) การสง่เสรมิใหอ้าจารยเ์ขา้รว่มการอบรม การประชมุสมัมนาในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีทีจ่ดัทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลยั อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
(2) การสง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ลติผลงานทางวชิาการในรปูแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุม

วชิาการในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพี อย่างน้อยใหม้ผีลงานการเขยีนหรอืการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 
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หมวดท่ี 7.  การประกนัคณุภาพหลกัสูตร 
1. การบริหารหลกัสูตร 

การจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ก าหนดใหทุ้กหลกัสตูรมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ซึง่
ตอ้งท าหน้าทีด่งันี้ 

1.1 พฒันาและปรบัปรงุเนื้อหาหลกัสตูรและรายวชิาใหม้คีวามทนัสมยัอยู่เสมอ 
1.2 จดัหาและก าหนดอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาในหลกัสตูร ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและคุณสมบตัติรงตามรายวชิาที่

สอน 
1.3 จดัตารางการเรยีนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏบิตั ิตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร 
1.4 ควบคุม ก ากบั ติดตาม และประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยใ์ห้มคีุณภาพและเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรและรายวชิา 
1.5 การก าหนดอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์หรอืการศกึษาอสิระทีม่คีวามรูค้วามสามารถตามหวัขอ้ทีน่ักศกึษา

สนใจ และก ากบัตดิตามใหก้ารท าวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระของนกัศกึษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
1.6 สง่เสรมิและจดัใหม้กีารพฒันาคณุภาพของอาจารยด์ว้ยวธิกีารต่างๆ เช่น การจดัประชมุวชิาการ การสง่เสรมิ

การผลติผลงานทางวชิาการ 
1.7 สง่เสรมิและจดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพบณัฑติตามเป้าหมายคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องหลกัสตูร 
1.8 ติดตามผลหลกัสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี เช่น ผู้ใช้บณัฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์ และนักศึกษา

ปจัจุบนั 
2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จดัท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรจาก

คณะ/วทิยาลยั/วทิยาเขต โดยมกีารจดัแบ่งค่าใชจ้่ายดงันี้ ค่าวสัดุต าราและสือ่การเรยีนการสอน ค่าครุภณัฑ ์ค่าใชจ้่าย
ในการพฒันาอาจารย ์ค่าใชจ้่ายในการพฒันานกัศกึษา และทุนการศกึษา 

2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
2.2.1 ทรพัยากรการเรียนการสอนในส านักวิทยบริการ 

ทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นสาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์ใหบ้รกิารดงัน้ี 
 2.2.1.1.    หนังสือ  

      ภาษาไทย              จ านวน   838  รายการ 
       ภาษาต างประเทศ   จ านวน              1,155  รายการ  

2.2.1.2.   วารสาร 
      ภาษาไทย               จ านวน     52 รายการ 
      ภาษาต างประเทศ  จ านวน     68  รายการ  

 2.2.1.3.   โสตทศันวสัด ุ 
      เทปบนัทกึเสยีง  จ านวน    19 รายการ 
      วดีทิศัน์   จ านวน     3 รายการ 

 2.2.1.4.   ส่ืออิเลก็ทรอนิกส  
ฐานข อมูลอ างอิง (Reference Database) คอื ฐานข อมลูทีใ่ห รายการอ างองิและ
สาระสงัเขปของบทความหรอืเอกสาร  

   1).  ซดี-ีรอม ได แก  
 COMPENDEX PLUS  
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 Dissertation  Abstracts  Online 
 ฐานขอ้มลูวทิยานพินธไ์ทย 

    2).  ระบบออนไลน ได แก  
 Disseration   Abstracts  Online 
 IEEE/IEE  Electronic  Library  Online 
 EI Compendex  

ฐานข อมูลเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text Database) คอื ฐานข อมลูทีใ่ห รายละเอยีด
เอกสารฉบบัเตม็ของวารสาร (e-journal) หรอืหนงัสอื (e-book) ไดแ้ก ่ 

   1).  วารสาร  ไดแ้ก ่
 SpringerLink 
 Science  Direct 
 Wilson  OmmiFile : Full  text  Select 
 ACS  Publications 
 Highwire  Press 

   2). วารสารอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Journal) 
 ScienceDirect  
 ASME  
 Kluwer E-Journal 
 Blackwell Synergy  
 Cambridge Journals 
 AIP  
 SpringerLink 

3).  หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-Book)  
 Kluwer Online  
 netLibrary 

 ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลยัขอนแก่น   (KKU  Library Database)   คอื  
                         ฐานขอ้มลูทีห่อ้งสมุดสรา้งขึน้เอง และสบืคน้ดว้ยคอมพวิเตอรร์ะบบออนไลน์  

 ฐานขอ้มลูบรรณานุกรมทรพัยากรสารนิเทศ  (Bibliographic Database)  
 ฐานขอ้มลูสาระสงัเขปวทิยานิพนธ ์(Dissertation Abstracts Database)  
 ฐานขอ้มลูหน้าสารบญัวารสาร (Current Contents Database)  
 E-Dissertation  
 ฐานขอ้มลู Project  

 
2.2.2 ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

2.2.2.1. หนังสือ 
   ภาษาไทย   จ านวน 4,027 รายการ 
   ภาษาต่างประเทศ   จ านวน 4,222 รายการ 

2.2.2.2. วารสาร 



-32- 

   ภาษาไทย   จ านวน      72 ชื่อเรื่อง  ( 1,196 เล่ม) 
   ภาษาต่างประเทศ   จ านวน      21 ชื่อเรื่อง ( 862 เล่ม) 

2.2.2.3. โสตทศันวสัด ุ
   CD    จ านวน     182 รายการ 
   วดีทิศัน์    จ านวน     247 รายการ 

2.2.2.4. ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database ) คอื  ฐานขอ้มลูทีใ่หร้ายการอา้งองิและ
สาระสงัเขปของบทความหรอืเอกสาร 

   1). ซดี-ีรอม  ไดแ้ก ่
 ซดี-ีรอม  บนระบบเครอืขา่ยภายในมหาวทิยาลยั 
 ฐานขอ้มลูในระบบออนไลน์ 
 ซดี-ีรอม  ทีใ่หบ้รกิารเครอืขา่ยภายในส านกัวทิยาบรกิาร 

   2). ระบบออนไลน์  ไดแ้ก ่
 เครื่องสบืคน้ขอ้มลู  12  เครื่อง 
 เครื่องสบืคน้ฐานขอ้มลูหอ้งสมุด  (ความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุดคณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร ์ระดบัอุดมศกึษา) 
ฐานข้อมูลเอกสารฉบบัเตม็ (Full  Text  Database)  คอื  ฐานขอ้มลูทีใ่หร้ายละเอยีด
เอกสารฉบบัเตม็ 

 1).  วารสาร  ไดแ้ก ่
    ฐานขอ้มลูเอกสารสารฉบบัเตม็  ทีม่หาวทิยาลยัขอนแก่นบอกรบั 
    2).  ฐานขอ้มลูคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ จ านวน  1  ฐาน 
    http://arch.kku.ac.th/archlibrary/ 
 

 
2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

คณะฯ ไดจ้ดัสรรงบประมาณการด าเนินการต่างๆ ดงันี้ 
1).  งบประมาณในการจดัซือ้วารสาร  หนงัสอื ต ารา รวมทัง้สือ่อเิลคทรอนิกสต่์างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 

เขา้หอ้งสมุดคณะฯ และส านกัวทิยบรกิารต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
2). งบประมาณเพื่อใหค้ณาจารยท์ุกคนไดจ้ดัซือ้หนงัสอื ต ารา เอกสาร ประกอบการเรยีนการสอน หรอื

เอกสารค าสอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิาในภาคการศกึษานัน้ๆ 
3).  เครื่องคอมพวิเตอรไ์วบ้รกิารนกัศกึษา จ านวน   80  เครื่อง  ในหอ้งคอมพวิเตอรค์ณะฯ  และมเีครื่อง

คอมพวิเตอร ์จ านวน  10  เครื่อง ประจ าทีห่อ้งสมุด ซึง่เปิดท าการทัง้ในและนอกเวลาราชการ 
4).  งบประมาณการจดัซือ้วสัดุ  ครุภณัฑ ์เพื่อการเรยีนการสอนเป็นประจ าทุกปี 
5).  งบประมาณเพื่อการเดนิทางและทีพ่กันกัศกึษา ในการเดนิทางไปทศันศกึษาและดงูานในรายวชิาเป็น

ประจ าทุกปี 
6).  จดัหาอุปกรณ์และบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประจ าหอ้งบรรยาย หอ้ง

ประชุมต่างๆ รวมทัง้สิน้ 12   หอ้ง  เป็นประจ าทุกปี 
7).  จดัหาอุปกรณ์และเตรยีมความพรอ้มของหอ้งปฏบิตักิารเขยีนแบบ, หอ้งปฏบิตักิารทางดา้นเทคโนโลยี

อาคาร   ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนของสาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์เป็นประจ าทุกปี 

http://arch.kku.ac.th/archlibrary/


-33- 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
กระบวนการตดิตามและประเมนิผลความเพยีงพอของต ารา หนงัสอื วารสาร ฯลฯ มวีธิกีารดงันี้ 
อาจารยป์ระจ าวชิา และคณาจารยใ์นหลกัสตูรแจง้ผ่านประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และพจิารณา

ในคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ ทุกปีการศกึษา 
 

3. การบริหารคณาจารย ์
3.1 การรบัอาจารยใ์หม ่

การคดัเลอืกและรบัอาจารยใ์หม ่เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารงานบุคคล  

3.2 การมีส่วนรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
คณาจารยท์ุกคนในหลกัสตูร มสี่วนร่วมในการก าหนดแผนการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละภาคการศกึษา 

การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกบัการจดัการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของ
นกัศกึษา การวดัและประเมนิผล ฯลฯ โดยการจดัใหม้กีารประชุมทุกๆ เดอืน  

3.3 การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 
หลักสูตรมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยภายใน 

ประเทศ หรือต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ  หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ
นกัศกึษา  เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้คีวามรู้ความเขา้ใจอย่างลกึซึง้เฉพาะทางเกีย่วกบัคณิตศาสตรป์ระยุกต์ เรยีนรูจ้ากผูม้ี
ประสบการณ์ตรง ฯลฯ 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
การก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การบรหิารงานบุคคล และส าหรบัหลกัสตูรนี้ มคีวามจ าเป็น (ถ้าม)ี ต้องมบีุคลากรสายสนับสนุนท าหน้าที่ ดูแลระบบ
คอมพวิเตอรข์องสาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 

4.2 การเพ่ิมทกัษะความรูเ้พื่อการปฏิบติังาน 
การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนของหลกัสตูรนี้ ด าเนินการโดย การใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรม การทศันศกึษา 

ท าวจิยัร่วมกบัอาจารย ์การผลติผลงานทางวชิาการ เช่น ท าหนงัสอืคู่มอืหอ้งปฏบิตักิาร คู่มอืการปฏบิตังิาน ฯลฯ 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรกึษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรมกีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการใหแ้ก่นกัศกึษาทุกคน เพื่อท าหน้าที่

ใหค้ าปรกึษาแนะน าดา้นการเรยีน โดยอาจารยห์นึ่งคนต่อนกัศกึษา 5 คน และอาจารยต์อ้งก าหนดชัว่โมงใหค้ าปรกึษา
แก่นักศกึษา อย่างน้อยสปัดาหล์ะ 2 ชัว่โมง  และการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ตามเกณฑม์าตรฐานและ
ระเบยีบของมหาวทิยาลยั 

5.2 การอทุธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัที่เกี่ยวข้องกบัการอุทธรณ์โทษส าหรับ

นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต 
การศกึษาความตอ้งการของตลาดงาน สงัคม และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ด าเนินการดงันี้ 

6.1 การส ารวจความตอ้งการของตลาดงานและผูใ้ชบ้ณัฑติ ก่อนการปรบัปรุงหลกัสตูรทุกรอบ 5 ปี 
6.2 การส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ทุกรอบการผลติบณัฑติตามหลกัสตูร 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานของหลกัสตูร เป็นไปตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒเิพื่อ

การประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการเรยีนการสอนและเกณฑก์ารประเมนิประจ าปี และเป็นไปตามระบบการ
ประเมนิผลการจดัการหลกัสตูร มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึง่ด าเนินการทุกสิน้ปีการศกึษา ผ่านระบบออนไลน์ 
http://pe.kku.ac.th ซึง่มเีกณฑก์ารประเมนิประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ 27 ตวัชีว้ดั (ดรูายละเอยีดในภาคผนวก 8) 

 

http://pe.kku.ac.th/
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หมวดท่ี 8.  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมนิกลยุทธก์ารสอน 

(1) การประชุมรว่มของอาจารยใ์นภาควชิา/สาขาวชิาเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ขอค าแนะน า 
ขอ้เสนอแนะจากอาจารยท์ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ หรอืเพื่อนร่วมงาน 

(2) การแลกเปลีย่นโดยสนทนากบันกัศกึษา เพื่อสะทอ้นผลการจดัการเรยีนการสอนในช่วงของการเรยีนแต่
ละรายวชิา 

(3) การประเมนิจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา เปรยีบเทยีบพฒันาการหรอืความเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้จากการใชก้ลยุทธก์ารสอนทีแ่ตกต่างกนั 

(4) การท าวจิยัในชัน้เรยีน เพื่อประเมนิภาพรวมของการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิาหรอืกลุ่ม
รายวชิา 

1.2 การประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 
(1) การประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา ทกุสิน้ภาคการศกึษา ตามระบบของ

มหาวทิยาลยั 
(2) การประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยหวัหน้าภาควชิา หรอืประธานหลกัสตูร หรอืเพื่อนร่วมงาน ตาม

ระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของอาจารย/์พนกังานสายผูส้อน 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมนิหลกัสตูร โดยนกัศกึษาปจัจุบนัและอาจารย ์ เพือ่น าขอ้มลูมาทบทวนและปรบัปรุงการจดัการ
แผนการเรยีน การจดัการเรยีนการสอน และเน้ือหารายวชิาทีอ่าจซ ้าซอ้น ไม่ทนัสมยั ยาก/ง่าย เป็นตน้ 

2.2 การประเมนิหลกัสตูรโดยศษิยเ์ก่า เพื่อตดิตามผลการน าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการศกึษาใน
หลกัสตูรไปใชใ้นการท างาน 

2.3 การประเมนิผลโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อส ารวจความพงึพอใจและความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ณัฑติ 
เกีย่วกบัคุณภาพของบณัฑติทีจ่บจากหลกัสตูรนี้ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานของหลกัสตูร เป็นไปตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒเิพื่อ
การประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการเรยีนการสอนและเกณฑก์ารประเมนิประจ าปี และเป็นไปตามระบบการ
ประเมนิผลการจดัการหลกัสตูร มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึง่ด าเนินการทุกสิน้ปีการศกึษา ผ่านระบบออนไลน์ 
http://pe.kku.ac.th ซึง่มเีกณฑก์ารประเมนิประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ 27 ตวัชีว้ดั (ดรูายละเอยีดในภาคผนวก 8) 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

4.1 อาจารยป์ระจ าวชิา อาจารยผ์ูส้อน น าผลการประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา 
ผูบ้งัคบับญัชา และ/หรอืเพื่อนร่วมงาน แลว้แต่กรณี มาปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาทีต่น
รบัผดิชอบ 

4.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรน าผลประเมนิตามระบบการจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั ซึง่ด าเนินการ
ทุกสิน้ปีการศกึษามาทบทวนและวเิคราะห ์พรอ้มน าเสนอแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขในจุดทีม่ขีอ้บกพร่อง ส าหรบัปี
การศกึษาถดัไป 

4.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร น าผลการประเมนิภาพรวมของหลกัสตูรโดยนกัศกึษาปจัจุบนัและอาจารย ์
โดยศษิยเ์ก่า และโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อทบทวนและพจิารณาในการน าไปแกไ้ขปรบัปรุงหลกัสตูร ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนดในระบบประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

http://pe.kku.ac.th/
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