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รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูร การวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต 

 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์

 
 หมวดท่ี1 ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย:       หลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ 
ภาษาองักฤษ:   Master of Urban and Regional Planning Program 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ (ภาษาไทย):        การวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):         ผ.ม. 
ชื่อเตม็ (ภาษาองักฤษ):    Master of Urban and Regional Planning 
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ):     M.U.R.P 

3. วิชาเอก 
การวางแผนภาคและเมอืง 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ        

5. รปูแบบของหลกัสูตร 
5.1. รปูแบบ 

หลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ ม ี2 แผน ไดแ้ก ่
 แผน ก เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นการวจิยัเพื่อผลตินกัวชิาการที่มคีวามเป็นเลศิในดา้นงานวจิยั ซึง่แบ่ง

ออกเป็น 2 แบบ ดงันี้ 
แบบ ก 1 ท าวทิยานิพนธเ์พยีงอย่างเดยีว 
แบบ ก 2 ท าวทิยานิพนธ ์และเรยีนรายวชิา 
แผน ข เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นการเรยีนรูแ้ละปฎบิตัเิพื่อการท างานทีม่คีุณภาพ โดยการเรยีนรายวชิา 

และท างานการศกึษาอสิระ 
5.2. ภาษาท่ีใช้ 

มกีารจดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาไทยเป็นหลกั โดยมกีารใชภ้าษาองักฤษในกรณีมผีูเ้ชีย่วชาญจาก
ต่างประเทศมาบรรยายหรอืแลกเปลีย่นทางวชิาการ ส าหรบัเอกสารและต าราในวชิาหลกัมทีัง้ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ  

5.3.  การรบัเข้าศึกษา 
รบันกัศกึษาไทย และนกัศกึษาชาวต่างประเทศทีส่ามารถใชภ้าษาไทยเป็นอย่างด ี

5.4. ความรว่มมือกบัสถาบนัอ่ืน 
- 
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5.5. การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเรจ็การศึกษา  
ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว  

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 
หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 ปรบัปรุงจากหลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ พ.ศ. 2547  
คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั เหน็ชอบในการประชุมครัง้ที…่…….วนัที…่……………… 
สภามหาวทิยาลยั อนุมตัหิลกัสตูรในการประชุมครัง้ที…่……………วนัที…่……………………………………. 
เปิดสอน ภาคการศกึษาที ่1  ปีการศกึษา 2554    
 

7. ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลกัสตูรมคีวามพรอ้มเผยแพร่วา่เป็นหลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิในปีการศกึษา 2555  
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 

8.1. นกัผงัเมอืงประจ าองคก์รปกครองทอ้งถิน่ 
8.2. ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ / สมาชกิสภาทอ้งถิน่/ ขา้ราชการทอ้งถิน่ / นกัการเมอืงทอ้งถิน่ 
8.3. อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษา นกัวชิาการ 
8.4. นกัประสานงาน ผูท้ างานองคก์รเอกชนทีไ่ม่อยูใ่นภาครฐั 
 

9. ช่ือ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 
1 นาย ทรงยศ วรีะทวมีาศ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
2 นาย วรฐั ลาชโรจน์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
3 นาย สญชยั ลบแยม้ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Urban and Regional 

Science) 
 
10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยใชส้ถานทีแ่ละอุปกรณ์การเรยีนการสอนของคณะ
สถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น      
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1.  สถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
เศรษฐกจิแบบทุนนิยม ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัอย่างรุนแรงของเศรษฐกจิของโลก และเกดิการรวมตวัของธุรกจิ

และภูมภิาค นอกจากจะสง่ผลกระทบอย่างรุนแรงในระดบัประเทศแลว้ ในระดบัภาค เมอืง และชุมชน กย็งัตอ้งการการ
ปรบัตวัเพื่อสรา้งภมูคิุม้กนั และสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ ไมว่่าจะเป็นภาครฐัหรอืเอกชนในประเทศ 

ความกา้วหน้าทางเศรษฐกจิไดข้ยายออกสูภู่มภิาค และอุตสาหกรรมหลายอย่างไดส้ง่ผลต่อชุมชนโดยตรง 
เช่น การท่องเทีย่ว อุตสาหกรรมการเกษตร และท าใหเ้กดิความเจรญิ และเกดิความเป็นเมอืงอยา่งรวดเรว็ แต่กระแส
ความกา้วหน้านี้ กลบัสง่เสรมิการท าลายทรพัยากรธรรมชาต ิมลภาวะขยายตวั สง่ผลต่อสภาวะโลกรอ้น ภยัแลง้และ
โรคระบาด ท าใหส้ญูเสยีทางเศรษฐกจิอย่างมากมาย  

สิง่เหล่านี้เกดิขึน้โดยทีป่ระชาชนในภูมภิาคกลบัเป็นผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้น ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิและการใช้
ชวีติ จงึควรไดม้กีารสง่เสรมิใหผู้ม้สีว่นในการวางแผนและการจดัการเมอืงไดม้คีวามรูเ้ท่าทนัทีม่ากขึน้ต่อผลดแีละ
ผลเสยีของกระแสทุนนิยม และผลกระทบทีจ่ะมต่ีอทอ้งถิน่ของตน และมคีวามรูใ้นการวางแผนเพื่อตอบรบัสถานการณ์
การเปลีย่นแปลงใหม้ผีลกระทบทางลบน้อยทีส่ดุ 
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11.2.  สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
การเปลีย่นแปลงดา้นสงัคม มคีวามรวดเรว็และรุนแรงในหลายมติ ิทัง้ในมติขิองการถูกกระตุน้เรา้ดว้ย

เศรษฐกจิแบบทุนนิยมและลทัธบิรโิภคนยิม ความกา้วหน้าทางดา้นการสือ่สารและขอ้มลูสารสนเทศ ประกอบกบัการให้
ความส าคญักบัความเป็นสมยัใหม่มากกว่า ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างเทคโนโลย ีกบัสงัคมแบบดัง้เดมิ สง่ผลให้
วฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถิน่ทีส่บืทอดมานาน ไดเ้สือ่มโทรมลง ชุมชนไดส้ญูเสยีอตัลกัษณ์ ไม่ว่าจะเป็นทางดา้น
ประวตัศิาสตร ์ความเป็นมา วถิคีวามเป็นอยู ่หรอืโครงขา่ยทางสงัคม 

ความเปลีย่นแปลงทางสงัคมนี้ เมื่อรวมถงึ การวางแผนทีใ่หค้วามส าคญัทางดา้นเศรษฐกจิเป็นหลกั และ
ละเลยมติทิางดา้นสงัคม การกระจายอ านาจทีย่งัไมท่ัว่ถงึ และความลม้เหลวในการจดัการการศกึษาทัง้ในระดบัพืน้ฐาน
และระดบัสงู ท าใหเ้กดิสถานการณ์ความอ่อนแอของครอบครวั ความยากล าบากของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่
เขา้ไม่ถงึโอกาสและทรพัยากรอย่างเป็นธรรมและทัว่ถงึ จงึไดน้ ามาใชใ้นการปรบัปรุงหลกัสตูรฯ เพื่อเพิม่พนูความรู้
ความสามารถของผูม้สีว่นในการวางแผนและการจดัการทอ้งถิน่ ใหเ้ขา้ใจและตอบสนองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทีส่ดุ 

 
12. ผลกระทบจากขอ้ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

12.1. การพฒันาหลกัสูตร 
ความสมัพนัธท์ีเ่ชื่อมโยงกนัของปญัหาต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหม้คีวามจ าเป็นตอ้งมกีารเสรมิสรา้งความ

เขม้แขง็ใหก้บัชมุชนทอ้งถิน่ ทีส่อดคลอ้งต่อการจดัการปญัหาในกระแสเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป คณะ
สถาปตัยกรรมศาสตร ์จงึเหน็ความจ าเป็นทีต่อ้งมกีารปรบัปรงุใหห้ลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติมคีวาม
ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนัในระดบัชุมชน เมอืง และระดบัประเทศ สรา้งความเชือ่มโยงและเท่าทนัจาก
ทอ้งถิน่สูส่งัคมและเศรษฐกจิระดบัใหญ่ โดยการพฒันาหลกัสตูรใหม้คีวามยดืหยุ่นมากขึน้ เช่น การลดจ านวนวชิาบงัคบั
ลง และการการเพิม่วชิาเลอืกทีม่คีวามยดืหยุ่นของเนื้อหาสงู เชน่ หวัขอ้พเิศษในการวางแผนภาคและเมอืง และ หวัขอ้
พเิศษในการจดัการเมอืง และการเพิม่เตมิเน้ือหาในรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น เศรษฐศาสตรเ์มอืง นโยบายสาธารณะและ
การจดัการเมอืง เป็นตน้ 

นอกจากนี้หลกัสตูรฯยงัเน้นการเรยีนการสอนทีม่คีวามสมัพนัธก์บัทอ้งถิน่ โดยเฉพาะการสรา้งความร่วมมอื
ระหว่างสถานศกึษาและทอ้งถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในวชิาปฏบิตักิาร เช่น การวางแผนภาคและเมอืงเชงิบรูณาการ ซึง่
นอกจากจะใหป้ระโยชน์กบัทอ้งถิน่โดยตรงแลว้ ยงัสามารถตอบสนองต่อการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตังิาน
จรงิของนกัศกึษาอกีดว้ย 

 
12.2.  ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น มภีารกจิหลกั 4 ดา้นเหมอืนกบัสถาบนัการศกึษาอื่นๆ คอื 
การผลติบณัฑติ การวจิยั การบรกิารสงัคม และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ซึง่การปรบัปรุงหลกัสตูรการวางแผนภาค
และเมอืงมหาบณัฑติครัง้นี ้มคีวามเกีย่วขอ้งกบัภารกจิหลกัทัง้สีเ่ป็นอย่างยิง่ กล่าวคอื (ก) บณัฑติทีผ่่านหลกัสตูรใหม่นี้
จะมคีวามพรอ้มในการท างานเพือ่ชุมชนและประเทศชาตอิย่างมคีุณธรรมและจรยิธรรม ไมห่ลงไปกบัการพฒันาแบบทุน
นิยม และสามารถช่วยสนบัสนุนใหชุ้มชนสรา้งภมูคิุม้กนั และพึง่ตนเองไดใ้นระดบัหนึ่ง (ข) การเรยีนในหลกัสตูรนี้
ประกอบดว้ย การเรยีนในชัน้เรยีน และการฝึกภาคปฏบิตั ิทีส่ง่เสรมิใหม้กีารท าการวจิยั สรา้งความรูใ้หม่ทีท่นัสมยั และ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ และเป็นการวางแผนทีม่คีวามสมดุลยแ์ละยัง่ยนื (ค) หลกัสตูร ฯ จะเปิดโอกาสให้
นกัศกึษาร่วมท างานกบัชมุชนของตน เพื่อศกึษาปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิ และสนบัสนุนใหเ้กดิการอภปิราย แลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กบัคนในพืน้ทีอ่ย่างกวา้งขวาง น าไปสูก่ารปรบัปรุงการวางแผนของชุมชนทีน่ าไปใชไ้ดจ้รงิ และ (ง) 
เน้ือหาหลกัสตูรเน้นเรื่องการวางแผนทีค่ านึงถงึชุมชน ในดา้นอตัลกัษณ์ และวฒันธรรมชมุชน ซึง่เป็นการสง่เสรมิการ
ท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมไทยดว้ย 
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13. ความสมัพนัธ ์(ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืน ท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 
การบรหิารหลกัสตูร และ การจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ ไม่มี

คณะ/ภาควชิา/สาขาวชิาอื่นในมหาวทิยาลยัขอนแก่นร่วมดว้ย  
รายวชิาในหลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ ทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควชิา/สาขาวชิาอื่นตอ้งมา

เรยีนโดยตรงนัน้ไมม่ ีแต่จะเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาหลกัสตูร/คณะอื่นทีส่นใจไดเ้ขา้มาเรยีน ทัง้นี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิาก
อาจารยป์ระจ าวชิา และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ  

นกัศกึษาในหลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติสามารถลงทะเบยีนวชิาของคณะอื่น ภายใน
มหาวทิยาลยัขอนแก่นได ้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ 
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 หมวดท่ี2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

1.1. ปรชัญา 
หลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) มุ่งผลติมหาบณัฑติให้มี

ความรูค้วามเขา้ใจในเชงิลกึ มทีกัษะ ความคดิสรา้งสรรค์และความเท่าทนัต่อกระแสโลก สามารถสรา้งกระบวนการ
เรยีนรูท้างวชิาการและการวจิยัเพื่อน าไปประยุกต์ต่อไปในการวางแผน การพฒันา จดัการเมอืง ชุมชน และทรพัยากร 
รวมถงึตอ้งสามารถปฎบิตัวิชิาชพีอย่างมจีรรยาบรรณ คุณธรรม และจรยิธรรม  

1.2. วตัถปุระสงค ์
หลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 มวีตัถุประสงคเ์พือ่ผลติ

มหาบณัฑติทีม่คีุณสมบตัดิงันี้ 
(1) มวีสิยัทศัน์กา้วหน้า มคีวามรอบรูใ้นสหวทิยาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผนภาคและเมอืง มคีวามคดิ

สรา้งสรรค ์มจีรยิธรรม คุณธรรมในการท างานเพื่อสว่นรวม 
(2) มคีวามรอบรูแ้ละความเขา้ใจต่อสภาพการด ารงชวีติของประชาชนทีอ่ยู่อาศยัในเมอืงและชนบท โดยเน้น

การวางแผนและการจดัการอยา่งสมดุลยแ์ละยัง่ยนื 
(3) เพื่อสง่เสรมิพฒันาการวจิยั สรา้งผลงานทางวชิาการและองคค์วามรูใ้หม่ เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันา

ประเทศทีส่อดคลอ้งกบับรบิทชมุชนและทอ้งถิน่ 
 
2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ 
1. การพฒันาการเรยีนการสอน 
 

- จดัการเรยีนการสอนใหม้คีวาม
เชื่อมโยงกบัทอ้งถิน่มากขึน้ 

 

- จ านวนรายวชิาทีช่มุชนเขา้มามี
สว่นร่วม 

- จ านวนเครอืขา่ยความสมัพนัธก์บั
ทอ้งถิน่ 
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แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ 

2. การพฒันานกัศกึษา - เน้นการร่วมงานกบัทอ้งถิน่ เพือ่ให้
นกัศกึษาไดฝึ้กงานในสถานการณ์
จรงิ 

- สง่เสรมิงานกลุ่มทีน่กัศกึษาสามารถ
ใชป้ระสบการณ์การท างานและ
พืน้ฐานทีต่่างกนัแลกเปลีย่นและ
เรยีนรูจ้ากกนัได ้ 

- สง่เสรมิใหม้กีารน าความรู ้และงาน 
วจิยัไปใชจ้รงิเพื่อท าประโยชน์ใหแ้ก่
ชุมชน 

- สนบัสนุนใหน้กัศกึษาท างานรว่มกบั
องคก์รภายนอก 

- สง่เสรมิกจิกรรมทศันศกึษา 
- เชญิผูท้รงคุณวุฒมิาบรรยายพเิศษ 
- สง่เสรมินกัศกึษาเสนอผลงานวจิยั
ระดบัชาต ิ

 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและความ
บรรลุผลส าเรจ็ 

- จ านวนรายวชิาทีช่มุชนเขา้มามสีว่น
ร่วม 

- จ านวนกจิกรรมทศันศกึษา 
- จ านวนเสนอผลงานวจิยัของ
นกัศกึษาในระดบัชาต ิ

 

3. การพฒันาอาจารย ์ - อาจารยท์ุกคนโดยเฉพาะอาจารย์
ใหม่ตอ้งเขา้อบรมเกีย่วกบัหลกัสตูร
การสอนรปูแบบต่างๆ และการ
วดัผลประเมนิผล ทัง้นี้เพื่อใหม้ี
ความรูค้วามสามารถในการ
ประเมนิผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒทิีผู่ส้อนจะตอ้งสามารถวดั
และประเมนิผลไดเ้ป็นอย่างด ี

- เพิม่พนูทกัษะอาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธแ์ละการศกึษาอสิระ 
โดยมอีาจารยร์ุ่นพี ่เป็นพีเ่ลีย้ง 

 

- ความสามารถในการวดัและ
ประเมนิผลของหลกัสตูร 

- รายงานผลประเมนิความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิารวชิาการ 

 
 

4. การเปลีย่นแปลงรายวชิาทีส่ าคญั - เพิม่ความยดืหยุ่นในวชิาเรยีน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของ
นกัศกึษาและเกีย่วขอ้งกบัทอ้งถิน่
ของตน 

 

- จ านวนรายวชิาทีใ่ชส้ถานการณ์จรงิ
จากทอ้งถิน่ของนกัศกึษา 

- รายงานประเมนิความพงึพอใจจาก
นกัศกึษา 
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  หมวดท่ี3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1. ระบบ 
ระบบการจดัการศกึษาเป็นแบบทวภิาค ซึง่เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบั

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

มกีารจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น ทัง้นี้เป็นไปตามแนวปฏบิตัใินการเปิดรายวชิาและการจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น
ของมหาวทิยาลยั 

1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่ม ี
 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1. วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาตน้         เดอืนมถุินายน – เดอืนกนัยายน 
ภาคการศกึษาปลาย      เดอืนตุลาคม – เดอืนกุมภาพนัธ ์
ภาคการศกึษาฤดรูอ้น    เดอืนมนีาคม – เดอืนพฤษภาคม 

2.2. คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
(1) ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที ่5 

ขอ้ 26.2 หรอืเป็นไปตามระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ และ 
(2) เป็นผูส้ าเรจ็ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าในทุกสาขาวชิาจากสถาบนัอุดมศกึษาทีส่ านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษารบัรอง 
(3) ผูส้มคัรเขา้ศกึษาในแผน ก แบบ ก1 จะตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานพอเพยีงในทางผงัเมอืง หากขาดคุณสมบตัติาม

เกณฑท์ีก่ าหนด อาจเขา้ศกึษาไดเ้มื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรนี้ 
2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

นกัศกึษาแรกเขา้ในหลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ สว่นมากจะประสบปญัหาดงันี้  
(1) ขาดความรูด้า้นภาษาองักฤษ และผลสอบภาษาองักฤษยงัไม่ผ่านตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
(2) มเีวลาใหก้บัการศกึษาค่อนขา้งน้อย เนื่องจากท างานไปดว้ย 

2.4. กลยุทธใ์นการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
(1) ปญัหานกัศกึษาแรกเขา้ทีป่ระสบปญัหาดา้นภาษาองักฤษ ซึง่เป็นความรูท้ีจ่ าเป็นในการศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษานัน้ หลกัสตูรฯ ไดด้ าเนินการแกไ้ขโดยก าหนดใหน้กัศกึษา ไดศ้กึษาวชิาภาษาองักฤษส าหรบันกัศกึษา
ปรญิญาโทเพิม่เตมิ รวมทัง้การสนบัสนุนใหน้กัศกึษาไดพ้ฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ เช่น การศกึษาคน้ควา้จากต ารา
ภาษาองักฤษ และการเชญิวทิยากรชาวต่างประเทศ มาบรรยายเป็นภาษาองักฤษในบางหวัขอ้/บางวชิา เป็นตน้  

(2) สง่เสรมิใหน้กัศกึษาน างานในองคก์รของตน มาเป็นกรณีศกึษา และท างานปฏบิตั ิเพื่อลดเวลาในการศกึษา
ท าความเขา้ใจพืน้ที ่และยงัไดง้านทีเ่ป็นประโยชน์กบัองคก์รและทอ้งถิน่ 
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2.5. แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 

 จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 

ปีที ่1 20 20 20 20 20 
ปีที ่2 - 20 20 20 20 
รวม 20 40 40 40 40 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - 20 20 20 20 
2.6. งบประมาณตามแผน 

 ประมาณการรายรบั ปีงบประมาณ 
2554 2555 2556 2557 2558 

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 

2554 2555 2556 2557 2558 
งบใช้สอย ตอบแทนและวสัด ุ      

-ค่าตอบแทนอาจารยส์อนพเิศษ 190,000 310,000 310,000 310,000 310,000 
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบเคา้
โครงวทิยานิพนธ ์ 

 
- 

17,500 17,500 17,500 17,500 

-ค่าตอบแทนกรรมการทีป่รกึษา
วทิยานิพนธ ์ 

 
- 

35,000 35,000 35,000 35,000 

-ค่าตอบแทนกรรมการทีป่รกึษา
การศกึษาอสิระ  

 
- 

90,000 90,000 90,000 90,000 

-ค่าด าเนินการในการสอบ
วทิยานิพนธ ์/การศกึษาอสิระ 

 
- 

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 550,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหวันักศึกษาต่อหลกัสูตร =   27,500 บาท 
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2.7. ระบบการศึกษา 

ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรยีน ประกอบกบัการศกึษาภาคปฏบิตัใินพืน้ที ่
2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั 

ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่73/2548) เรื่อง การเทยีบโอนรายวชิา
และค่าคะแนนของรายวชิาระดบับณัฑติศกึษา จากการศกึษาในระบบ และระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการ
ลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2541 
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 ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 36 36 36 

1)  หมวดวิชาบงัคบั - 15 15 
2)  หมวดวิชาเลอืก - 9 15 
3)  วิชาวิทยานิพนธ ์ 36 12 - 
4)  วิชาการศึกษาอิสระ - - 6 

3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 หมวดวิชาบงัคบั 
15 หน่วยกติ นกัศกึษาทัง้แผน ก แบบ ก2 และแผน ข จะตอ้งศกึษาวชิาบงัคบั 4 วชิา จ านวน 15 หน่วย

กติ ดงัต่อไปนี้  

 804 701 
 

ทฤษฎกีารวางแผนภาคและเมอืง  
Urban and Regional Planning Theory 

3 (3-0-6)  
 

804 702 ระเบยีบวธิวีจิยัในการวางแผนภาคและเมอืง  
Research Methodology in Urban and Regional Planning 

3 (3-0-6) 

804 703 
 

สถติเิพื่อการวางแผนภาคและเมอืง* 
Statistics for Urban and Regional Planning  

3 (3-0-6) 
 

804 704 
 

การวางแผนภาคและเมอืงเชงิบรูณาการ 1 
Integrative Urban and Regional Planning I 

3 (1-4-4) 

804 891 สมัมนาการวางแผนภาคและเมอืง  
Seminar in Urban and Regional Planning 

3 (3-0-6) 

 
นกัศกึษาในแผน ก แบบ ก1 ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนวชิา 804 891 สมัมนาการวางแผนภาคและเมอืง โดย

ไม่คดิหน่วยกติ 
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3.1.3.2 หมวดวิชาเลอืก 

นกัศกึษาแผน ก แบบ ก2 ตอ้งเลอืกศกึษา 3 วชิา 9 หน่วยกติ สว่นศกึษาแผน ข ตอ้งเลอืกศกึษา 5 วชิา 
15 หน่วยกติ จากวชิาดงัต่อไปนี้ 
 กลุ่มวชิาการ  

804 711 การวางแผนโครงสรา้งพืน้ฐานชมุชนเมอืง 
Urban Infrastructure Planning  

 3 (3-0-6) 
 

804 712 การวางแผนการขนสง่ในเมอืง  
Urban Transportation Planning  

 3 (3-0-6) 

804 713 การวางแผนเคหะการชุมชนเมอืงอย่างยัง่ยนื** 
Planning for Sustainable Urban Housing  

 3 (3-0-6) 

804 714 
 

นโยบายสาธารณะและการจดัการเมอืง* 
Public Policies and Urban Management  

3 (3-0-6) 
 

804 715 
 

เศรษฐศาสตรเ์มอืง 
Urban Economics  

3 (3-0-6) 

804 716 
 

การวางแผนภาค 
Regional Planning  

3 (3-0-6) 
 

กลุ่มปฎบิตักิาร 

804 721 
 

การวางแผนภาคและเมอืงเชงิบรูณาการ 2** 
Integrative Urban and Regional Planning II  

3 (1-4-4) 
 

804 722 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนภาคและเมอืง* 
Information System for Urban and Regional Planning  

3 (2-2-5) 

กลุ่มเกีย่วเนือ่ง 
804 731 
 

การอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม ** 
Cultural Heritage Conservation  

3 (2-2-5) 

804 732 
 

พฤตกิรรมมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม  
Human Behavior and Environment  

3 (3-0-6) 

804 733 
 

การออกแบบชมุชนเมอืงอย่างยัง่ยนื** 
Sustainable Urban Design 

3 (2-2-5) 

804 734 
 

นิเวศวทิยาเมอืง 
Urban Ecology 

3 (3-0-6) 

804 735 
 

หวัขอ้เรื่องพเิศษในการวางแผนภาคและเมอืง 1* 
Special Topics in Urban and Regional Planning I 

3 (3-0-6) 

804 736 
 

หวัขอ้เรื่องพเิศษในการวางแผนภาคและเมอืง 2* 
Special Topics in Urban and Regional Planning II 

3 (3-0-6) 

804 737 
 

หวัขอ้เรื่องพเิศษในการจดัการเมอืง 1* 
Special Topics in Urban Management I 

3 (3-0-6) 
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 804 738 

 
หวัขอ้เรื่องพเิศษในการจดัการเมอืง 2* 
Special Topics in Urban Management II 

3 (3-0-6)  

804 894 
 

ปญัหาพเิศษการวางแผนภาคและเมอืง* 
Special Problems in Urban and Regional Planning 

3 (3-0-6) 
 

 3.1.3.3 วิทยานิพนธ ์                          
 
 
 
 

 

 
804 898 
 

ส าหรบัแผน ก แบบ ก1 
วทิยานิพนธ ์              
Thesis                                                         

 
36 หน่วยกติ 

 

 
804 899 

ส าหรบัแผน ก แบบ ก2 
วทิยานิพนธ ์ 
Thesis 

 
12 หน่วยกติ 

3.1.3.4 วิชาการศึกษาอิสระ     
 
804 897 

ส าหรบัแผน ข 
การศกึษาอสิระ  
Independent Study 

 
6 หน่วยกติ  

* รายวชิาใหม ่
** รายวชิาเปลีย่นแปลงใหม่ 
 
ค าอธิบายระบบรหสัวิชา 

ตวัเลข สามตวัแรก 
ตวัเลขตวัที ่4 
 
ตวัเลขตวัที ่5 
           
 
 
                         
ตวัเลขตวัที ่6           

หมายถงึ สาขาวชิาการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ 
หมายถงึ ระดบัของรายวชิา 

เลข 7, 8 และ 9 หมายถงึ วชิาระดบับณัฑติศกึษา 
หมายถงึ หมวดวชิา 
              เลข 0 หมายถงึ หมวดวชิาบงัคบั 
              เลข 1-5 หมายถงึ หมวดวชิาเลอืก 
             เลข 9  หมายถงึ หมวดวชิาสมัมนา ปญัหาพเิศษ วทิยานิพนธ ์

การศกึษาอสิระ 
หมายถงึ ล าดบัทีข่องรายวชิา 
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3.1.4 ตวัอยา่งแผนการศึกษา 

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต  
แผน ก  แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

804 898 วทิยานิพนธ ์
Thesis 

9 หน่วยกติ - - 

804 701 ทฤษฎกีารวางแผนภาคและเมอืง 
Urban and Regional Planning Theory 

- 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 

804 703 สถติเิพื่อการวางแผนภาคและเมอืง 
Statistics for Urban and Regional 
Planning  

- 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 

804 891 สมัมนาการวางแผนภาคและเมอืง 
Seminar in Urban and Regional Planning 

ลงทะเบยีนโดย
ไม่คดิหน่วยกติ 

3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 

804 xxx วชิาเลอืก 
Elective 

- - 3 หน่วยกติ 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 12 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 9 12 

 

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต  
 แผน ก  แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

804 898 วทิยานิพนธ ์
Thesis 

9 หน่วยกติ - - 

804 702 ระเบยีบวธิวีจิยัในการวางแผนภาคและเมอืง 
Research Methodology in Urban and 
Regional Planning  

- 3 (3-0-6)  
 

3 (3-0-6)  
 

804 704 การวางแผนภาคและเมอืงเชงิบรูณาการ 1 
Integrative Urban and Regional 
Planning I 

- 3 (1-4-4) 3 (1-4-4)  

804 xxx วชิาเลอืก 
Elective 

- 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 18 21 
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 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต  

แผน ก  แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

804 898 วทิยานิพนธ ์
Thesis 

9 หน่วยกติ - - 

804 xxx วชิาเลอืก 
Elective 

- 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ 

804 xxx วชิาเลอืก 
Elective 

- 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ 

804 xxx วชิาเลอืก 
Elective 

- - 3 หน่วยกติ 

804 899 วทิยานิพนธ ์ 
Thesis 

- 3 หน่วยกติ - 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 27 30 

   
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต  

แผน ก  แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

804 898 วทิยานิพนธ ์ 
Thesis 

9 หน่วยกติ - - 

804 899 วทิยานิพนธ ์ 
Thesis 

- 9 หน่วยกติ  

804 897 การศกึษาอสิระ  
Independent Study 

- - 6 หน่วยกติ 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 6 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 36 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
804 701 ทฤษฎีการวางแผนภาคและเมือง  3 (3-0-6) 

Urban and Regional Planning Theory 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี
ทฤษฎใีนการวางแผนภาคและเมอืง วธิกีารวางแผนรปูแบบต่างๆ ประวตักิาร

พฒันาแนวคดิ และทฤษฎกีารเจรญิเตบิโตและพฒันาของชมุชน ประเดน็ขอ้โตแ้ยง้ในทฤษฎกีาร
วางแผน การวเิคราะหท์ฤษฎแีละบทบาทของนกัวางแผนภาคและเมอืง ในงานวางแผนกบัปญัหา
ทีเ่กดิขึน้จรงิ การประยุกตท์ฤษฎกีบักรณีศกึษา 

Theories in urban and regional planning. Styles of planning. Historical 
development, concepts and theories of community growth and development. Debate 
issues in planning theories. Examination of planning theories and roles of practicing 
planners against real urban problems. Application of theories to case study. 

 
804 702 ระเบียบวิธีวิจยัในการวางแผนภาคและเมือง 3 (3-0-6)  

Research Methodology in Urban and Regional Planning 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี
ประเภทของงานวจิยั การตัง้ประเดน็ปญัหา การสรา้งกรอบความคดิในงานวจิยั 

การตัง้สมมตฐิาน การออกแบบงานวจิยั การเกบ็รวบรวมและประมวลขอ้มลู การเลอืกใช้
กระบวนการทางสถติทิีเ่หมาะสมเพื่อการวเิคราะห ์การสรุปผลการวจิยั การน าเสนองานวจิยั 

Research types, problem statements, conceptual framework, hypothesis 
setting, research design, data collection and analysis, statistical analysis, research 
conclusion and finding presentation 

 
804 703 สถิติเพื่อการวางแผนภาคและเมือง 3 (3-0-6)  

Statistics for Urban and Regional Planning  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี
สถติเิพื่อการวางแผนภาคและเมอืง และการใชโ้ปรแกรมทางสถติเิพื่อช่วยในการ

วเิคราะหข์อ้มลู  
Statistics for urban and regional planning and statistical software as 

analytical tool 
 

804 704 การวางแผนภาคและเมืองเชิงบูรณาการ 1 3 (1-4-4) 
Integrative Urban and Regional Planning I 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี
แนวทางเชงิสหวทิยาการเพื่อการพฒันาแนวคดิเชงิบรูณาการและสรา้ง

แบบจ าลองในงานวางแผนภาคและเมอืง  
Interdisciplinary approaches to integrative concept development and 

modeling for urban and regional planning. 



-15- 

804 711 การวางแผนโครงสรา้งพืน้ฐานชุมชนเมอืง 3 (3-0-6)  
Urban Infrastructure Planning  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี
หลกัการ ขบวนการ และขัน้ตอนในการวางแผนการจดัการพฒันาเมอืงเพื่อการ

แปลงแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิและแนวทางแกไ้ขปญัหาอุปสรรคทีเ่กีย่วขอ้ง ระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน
อนัเป็นสิง่จ าเป็นของการด ารงอยู่ของเมอืง (Urban sustainability) อนัประกอบไปดว้ย
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบการคมนาคมขนสง่ ประปา ไฟฟ้า โรงเรยีน และพืน้ทีเ่พื่อการ
สนัทนาการ ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  

Principles and methods in developmental management as a complement 
process of plan implementation. Resolution for related problems. Community facilities for 
urban sustainability such as transportation, water, electricity, school and recreational 
spaces in relating to land utilization.   

 
804 712 การวางแผนการขนส่งในเมอืง 3 (3-0-6)  

Urban Transportation Planning  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี
ระบบคมนาคมขนสง่ซึง่เป็นโครงสรา้งหลกัของเมอืง ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

รปูแบบการใชท้ีด่นิและการคมนาคมขนสง่ กระบวนการวางแผนดา้นการคมนาคมขนสง่ อุปสงค์
และอุปทานของการขนสง่ หลกัการวเิคราะหแ์ละประเมนิระบบการคมนาคมขนสง่ บทบาทของ
การคมนาคมขนสง่อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาเมอืง  

A necessity of transportation systems as “city’s backbone”. Land use – 
transportation relationship. Demand and supply aspects. Analyses and evaluations of 
transportation systems. 

 
804 713 การวางแผนเคหะการชุมชนเมืองอย่างยัง่ยืน 3 (3-0-6)  

Planning for Sustainable Urban Housing 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี 
ความหมายและความส าคญัของการวางแผนเคหะการในเมอืงอยา่งยัง่ยนื ปจัจยั

และกลยุทธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัความยัง่ยนื วธิกีารและขัน้ตอนในการวางแผนเคหะการในเมอืงอย่าง
ยัง่ยนื  

Definition and importance of plannning for sustainable urban housing, 
factors and strategies related to sustainability, methods and procedure in planning 
sustainable urban housing. 
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804 714 นโยบายสาธารณะและการจดัการเมือง 3 (3-0-6)  
Public Policies and Urban Management 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี 
แนวคดิ สภาพแวดลอ้มของการจดัการเมอืงทีน่ าไปสูก่ารก าหนดนโยบาย

สาธารณะและการปฏบิตักิารภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล  
Urban management approach and managerial environment for public 

policy making and implementation under good governance. 
 

804 715 เศรษฐศาสตรเ์มือง 3 (3-0-6)  
Urban Economics 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี 
เศรษฐศาสตรเ์มอืง และการเกดิเมอืง แนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรท์ีใ่ช้

อธบิายโครงสรา้งของเมอืง การวเิคราะหป์ญัหาของเมอืงดว้ยหลกัทางเศรษฐศาสตร ์นโยบายของ
รฐักบัการวางแผนและการจดัการเมอืง  

Urban economics and urbanization, urban structures as explained by 
economics concepts and theories, analysis of urban problems with economics principle, 
government policy and urban planning and management. 

 
804 716 การวางแผนภาค 3 (3-0-6)  

Regional Planning 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไม่ม ี 
องคป์ระกอบและโครงสรา้งของภาค หลกัการ นโยบาย แนวความคดิ และ

กระบวนการในการวางแผนภาค และการน าแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิ 
Study of regional composition and its structure, rationale, policy, concept, 

process of regional planning and plan implementation 
 

804 721 การวางแผนภาคและเมืองเชิงบูรณาการ 2 3 (1-4-4) 
Integrative Urban and Regional Planning II 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี
การประยุกตแ์นวทางเชงิสหวทิยาการและแบบจ าลองเพื่อการพฒันาและก าหนด

นโยบายส าหรบักรณีศกึษาในงานวางผงัเมอืง 
Application of integrative concept and modeling to physical planning and 

policy making of case studies in urban and regional planning 
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804 722 ระบบสารสนเทศเพือ่การวางแผนภาคและเมือง 3 (2-2-5)  
Information System for Urban and Regional Planning  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี
แนวความคดิเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์การ

สรา้งและการจดัการฐานขอ้มลู การประยุกตใ์นการวางแผน และการวจิยัทางดา้นการวางแผน
ภาคและเมอืง  

Concepts of information systems and Geographic Information System 
(GIS), database development and management, application in planning and research. 

 
804 731 การอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรม 3 (2-2-5)  

Cultural Heritage Conservation 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี 
ความมุ่งหมายในการอนุรกัษม์รดกทางวฒันธรรม ปญัหาและประวตัคิวาม

เป็นมาในการอนุรกัษ์ มาตรการและแนวปฎบิตัใินการอนุรกัษ์จากภาครฐัและประชาชนใน
ประเทศและต่างประเทศ สมัมนากรณีศกึษา ฝึกภาคปฎบิตักิารส ารวจชมุชนและวางแผนอนุรกัษ์  

Purposes of cultural heritage conservation, problems and history of 
cultural heritage conservation, practical guides in conservation, seminar of case studies, 
field study in conservation. 

 
804 732 พฤติกรรมมนุษยก์บัสภาพแวดล้อม  3 (3-0-6)  

Human Behavior and Environment  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพแวดลอ้ม พฤตกิรรม และการวางแผน การศกึษา

พฤตกิรรมกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานทีแ่ละปรากฏการณ์พฤตกิรรมทางดา้นสงัคม 
การน าไปใชป้ระโยชน์ในการก าหนดนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม 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. 

 
804 733 การออกแบบชุมชนเมืองอยา่งยัง่ยืน 3 (2-2-5)  

Sustainable Urban Design  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี
ประเดน็ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มชุมชนเมอืงอย่าง

ยัง่ยนื โดยสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ แนวคดิ และวธิกีารออกแบบสภาพแวดลอ้มชุมชน
ทีม่อียู่อย่างหลากหลายเพื่อน าไปสูค่วามยัง่ยนืของเมอืง  

Issues concerning sustainability of the urban environment through various 
design principles, concepts and methods for creating urban sustainability. 

 



-18- 

804 734 นิเวศวิทยาเมือง 3 (3-0-6)  
Urban Ecology 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี 
หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีโครงสรา้ง หน้าที ่และระบบทีเ่กีย่วกบันิเวศวทิยาเมอืง  

และศกึษาตวัอย่างงาน และกรณีศกึษาทีด่ ีเป็นต้นแบบในการวางแผนรกัษาและพฒันาระบบ
นิเวศของเมอืงของต่างประเทศและในประเทศไทย  

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

 
804 735 หวัข้อเรือ่งพิเศษในการวางแผนภาคและเมือง 1 3 (3-0-6)  

Special Topics in Urban and Regional Planning I 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี 
หวัขอ้เรื่องพเิศษทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวางแผนภาคและเมอืง โดยจะเป็นไปตาม

ความสนใจของนกัศกึษาและความเชีย่วชาญของผูส้อน  
Various special topics in urban and regional planning depending on the 

student interests and proficiency of faculty members. 
 

804 736 หวัข้อเรือ่งพิเศษในการวางแผนภาคและเมือง 2 3 (3-0-6)  
Special Topics in Urban and Regional Planning II 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี 
หวัขอ้เรื่องพเิศษทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวางแผนภาคและเมอืง โดยจะเป็นไปตาม

ความสนใจของนกัศกึษาและความเชีย่วชาญของผูส้อน  
Various special topics in urban and regional planning depending on the 

student interests and proficiency of faculty members. 
 

804 737 หวัข้อเรือ่งพิเศษในการจดัการเมือง 1 3 (3-0-6)  
Special Topics in Urban Management I 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี 
หวัขอ้เรื่องพเิศษทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเมอืง โดยจะเป็นไปตามความสนใจ

ของนกัศกึษาและความเชีย่วชาญของผูส้อน  
Various special topics in urban and regional planning depending on the 

student interests and proficiency of faculty members. 
 



-19- 

804 738 หวัข้อเรือ่งพิเศษในการจดัการเมือง 2 3 (3-0-6)  
Special Topics in Urban Management II 
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี 
หวัขอ้เรื่องพเิศษทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเมอืง โดยจะเป็นไปตามความสนใจ

ของนกัศกึษาและความเชีย่วชาญของผูส้อน  
Various special topics in urban and regional planning depending on the 

student interests and proficiency of faculty members. 
 

804 891 สมัมนาการวางแผนภาคและเมือง 3 (3-0-3)  
Seminar in Urban and Regional Planning  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี
การวพิากษ์ ปจัจยั ประเดน็ทีเ่ป็นพืน้ฐานของการวางแผนภาคและเมอืง  รวมถงึ

กระแสปจัจุบนัอนัเป็นประเดน็ใหม่ทีน่่าสนใจ 
Critics of various issues in the fundamental of urban and regional planning. 

804 894 ปัญหาพิเศษการวางแผนภาคและเมือง 3 (3-0-6)  
Special Problems in Urban and Regional Planning  
รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่ ี
ประเดน็ปญัหาพเิศษทางการวางแผนภาคและเมอืงทีเ่ป็นความสนใจเฉพาะบุคคล  
Special problems in urban and regional planning of individual interests. 

 
804 897 การศึกษาอิสระ  6 หน่วยกิต  

Independent Study  
เงื่อนไขของรายวชิา : ตอ้งผ่านการสอบประมวลความรูก้่อนการศกึษา  
วจิยั คน้ควา้ ในหวัขอ้เรื่องทีเ่กีย่วกบัการวางแผนพฒันาเมอืงและภาคดว้ย

ตนเอง ตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา  
Independent study and research of topics related to urban and regional 

planning 
 

804 898 วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต  
Thesis  
เงื่อนไขของรายวชิา : ตามความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ 
การก าหนดหวัขอ้วจิยั วางแผนและพฒันาโครงร่างวจิยั ด าเนินการวจิยั และเขยีน

รายงานการวจิยั  
Defining research problems, designing and developing a research proposal, 

conducting research, and writing a research report. 
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804 899 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต  
Thesis 
เงื่อนไขของรายวชิา : ตามความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ 
การก าหนดหวัขอ้วจิยั วางแผนและพฒันาโครงร่างวจิยั ด าเนินการวจิยั และเขยีน

รายงานการวจิยั  
Defining research problems, designing and developing a research proposal, 

conducting research, and writing a research report. 
 

3.2. ช่ือ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์
 

3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
ท่ี ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวับตัร

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คณุวฒิุ 

1 นาย ทรงยศ วรีะทวมีาศ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
2 นาย วรฐั ลาชโรจน์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
3 นาย สญชยั ลบแยม้ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Urban and Regional 

Science) 
4 นาย ธรรมวฒัน์  อนิทจกัร x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Certificat d'Études 

Approfondies en Architecture 
(CEAA) (Villes Orientales: 
Metropole d’Asie Pacifique) 

5 นางสาว สกุญัญา พรหมนารท x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ M.UP (Urban Planning) 
 
3.2.2 อาจารยป์ระจ า  

ท่ี ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวับตัร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คณุวฒิุ 

1 นาย รว ีหาญเผชญิ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ ผ.ม (การวางแผนภาคและเมอืง) 
2 นาย ทรงยศ วรีะทวมีาศ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
3 นาย นพดล ตัง้สกุล x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
4 นาง เบญจวรรณ กองสาสนะ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม.(ประวตัศิาสตร์

สถาปตัยกรรม) 
5 นาย เขมโชต ิภู่ประเสรฐิ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ สถ.ม.(การออกแบบชมุชนเมอืง) 
6 นาย ธรรมวฒัน์  อนิทจกัร x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Certificat d'Études 

Approfondies en Architecture 
(CEAA) (Villes Orientales: 
Metropole d’Asie Pacifique) 

7 นาย วรฐั ลาชโรจน์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
8 นาย สญชยั ลบแยม้ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Urban and Regional 

Science)  
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9 นาย สรนาถ สนิอุไรพนัธ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
10 นาย สทิธา กองสาสนะ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ สถ.ม.(การออกแบบชมุชนเมอืง) 
11 นางสาว สกุญัญา พรหมนารท x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ M.UP (Urban Planning) 
หมายเหต ุ รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตั ิผลงานทางวชิาการ และภาระงานสอน ใหด้ใูนภาคผนวก 2 

 
3.2.3 อาจารยพิ์เศษ  

ท่ี ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ หน่วยงานท่ีสงักดั 
1 นายวรรณศลิป์ พรีพนัธุ ์ รองศาสตราจารย ์ ปรญิญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2 นางสาวโสมสกาว เพชรานนท ์ รองศาสตราจารย ์ ปรญิญาเอก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
3 นายสทิธพิร ภริมยร์ื่น รองศาสตราจารย ์ ปรญิญาโท มหาวทิยาลยัศลิปากร 
4 นางสาวมนสชิา เพชรานนท ์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ปรญิญาเอก สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คุณทหารลาดกระบงั 
5 นายอภวิฒัน์ รตันวราหะ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ปรญิญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) (ถ้ามี) 

ไม่ม ี
 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธแ์ละการศึกษาอิสระ 
5.1. ค าอธิบายโดยย่อ 

5.1.1 การท าวิทยานิพนธ ์(แผน ก) 
การท าวทิยานิพนธเ์กีย่วกบัการวางแผนภาคและเมอืง ใหม้กีารด าเนินการ การเสนอเคา้โครง การทบทวน

วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การเรยีบเรยีงผลการวจิยั และการเสนอ
ผลการวจิยัในรปูบทความตพีมิพใ์นวารสารหรอืเผยแพรใ่นการประชุมวชิาการระดบัประเทศ 

5.1.2 การศึกษาอิสระ (แผน ข) 
การท าการศกึษาอสิระเกีย่วกบัการวางแผนภาคและเมอืง ใหม้กีารด าเนินการ การเสนอเคา้โครง การทบทวน

วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และการเรยีบเรยีงผลการวจิยั 
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู ้

5.2.1 มคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นการวางแผนภาคและเมอืง 
5.2.2 มทีกัษะการท างานดา้นการวางแผนภาคและเมอืง 
5.2.3 มกีารพฒันาดา้นทศันคต ิคุณธรรม จรยิธรรม บุคลกิภาพ 

5.3. 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 

5.4. จ านวนหน่วยกิต 
5.4.1 วทิยานิพนธใ์นแผน ก แบบ ก1 36 หน่วยกติ 
5.4.2 วทิยานิพนธใ์นแผน ก แบบ ก2 12 หน่วยกติ  
5.4.3 การศกึษาอสิระในแผน ข 6 หน่วยกติ 
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5.5. การเตรียมการ 
(1) การใหค้ าแนะน านกัศกึษาเกีย่วกบัเรื่องและประเดน็ในการท าวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ ตามความ

สนใจของนกัศกึษา โดยอาจารยท์ีป่รกึษา และคณะกรรมการหลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืง
มหาบณัฑติ  

(2) การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ และคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ ์/
สอบวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ ประกอบดว้ยคณาจารยภ์ายในคณะ และผูท้รงคุณวุฒภิายนอก ทีม่ี
ความเชีย่วชาญเกีย่วกบัเรื่อง/วทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระของนกัศกึษา เพื่อใหค้ าแนะน า/ตรวจสอบ/
ประเมนิผลเกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ  

(3) จดัใหม้กีารรายงานความกา้วหน้าในการท าวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ (Progress Report) หลงัจาก
นกัศกึษาไดท้ าวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระกา้วหน้าไประยะหนึ่งแลว้ โดยเชญิคณะกรรมการ และ
ผูท้รงคุณวฒุ ิมาวจิารณ์และเสนอแนะเกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ์/การศกึษาอสิระ  

(4) ใหค้ าแนะน านกัศกึษา เกีย่วกบัการจดัท าบทความตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบัประเทศ ตาม
เงื่อนไขการจบการศกึษา  

 
5.6. กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมนิผลในการท าวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ จะด าเนินการภายใตก้ารบรหิารจดัการ และ
การทวนสอบมาตรฐานจากคณะกรรมการหลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ สนบัสนุนโดยบณัฑติ
วทิยาลยั โดยมกีระบวนการประเมนิ และผูป้ระเมนิตามล าดบัดงันี้  

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

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

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

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

(5) การประเมนิผลวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ โดยการสอบวทิยานพินธ/์การศกึษาอสิระฉบบัสมบณูณ์ 
โดยคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ/์การคน้ควา้อสิระ เพื่อประเมนิผลคุณภาพของวทิยานิพนธ/์
การศกึษาอสิระ และใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการปรบัแกไ้ขวทิยานพินธ/์การคน้ควา้อสิระ เป็นครัง้สดุทา้ย  

(6) การประเมนิผลบทความจากวทิยานิพนธ ์โดยอาจารยท์ีป่รกึษาหลกั และ/หรอื ทีป่รกึษาร่วม ก่อนสง่
บทความตพีมิพ ์หรอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงาน หรอืสว่นหนึ่งของผลงานไดร้บัการยอมรบัให้
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ หรอืเสนอต่อทีป่ระชมุวชิาการทีม่รีายงานการประชุม 
(Proceeding) ตามเงื่อนไขการจบการศกึษา (ส าหรบันกัศกึษาแผน ก แบบ ก2) 
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 หมวดท่ี4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยุทธห์รอืกิจกรรมการด าเนินการ 
มปีระสบการณ์พรอ้มปฏบิตังิานในวชิาชพี ไดร้บัการฝึกฝนใหม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ตรงทีส่อดคลอ้งกบั

การปฏบิตังิานในสาขาอาชพี 
พรอ้มต่อการเปลีย่นแปลง ไดร้บัการฝึกฝนใหม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในสถาน การณ์ที่

แตกต่างหลากหลาย มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอด เวลา 
เรยีนรูต้ลอดชวีติ ไดร้บัการฝึกฝนใหศ้กึษาคน้ควา้หาความรูแ้ละประสบการณ์

เพิม่เตมิไดด้ว้ยตนเองตลอดชวีติ 
 
2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 

2.1. คณุธรรมและจริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 

(1) สามารถจดัการปญัหาในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชพี และเป็นผูน้ าหรอืมสีว่น
รเิริม่ใหม้กีารทบทวนและวนิิจฉยัปญัหาทางจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชพีไดอ้ย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

(2) มภีาวะผูน้ าในการสง่เสรมิใหม้กีารประพฤตปิฏบิตัตินตามกรอบคุณธรรมและจรยิธรรมของบณัฑติ 
มข. ไดแ้ก่ การมวีนิยั ซื่อสตัย ์รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เขา้ใจในความแตกต่างหลากหลาย
ทางวฒันธรรมและสงัคม มจีติสาธารณะ มคีวามรกัและภูมใิจในทอ้งถิน่ สถาบนัและประเทศชาติ 

(3) มเีคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์และปราศจากการครอบง าทางความคดิ และเป็นผู้
สง่เสรมิความเป็นชุมชน เพื่อขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นธรรม โดยใชพ้ลงัความรู ้ภูมปิญัญา 
และหลกัการมสีว่นรว่มเป็นส าคญั 

(4) เป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบและตรงต่อเวลาในการปฏบิตังิาน 
2.1.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

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

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

2.2. ความรู ้
2.2.1 ผลการเรียนรูด้้านความรู ้

(1) มคีวามรูค้วามเขา้ใจอย่างลกึซึง้ในหลกัการและทฤษฎสี าคญัในสาขาวชิาการวางแผนภาคและ
เมอืง และสามารถน ามาประยุกตใ์นการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการหรอืการปฏบิตังิานในวชิาชพี 

(2) มคีวามสามารถบรูณการความรูท้างวชิาชพีในการปฏบิตังิานสหวชิาชพี 
(3) สามารถท าการวจิยัหรอืปฏบิตังิานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีไดอ้ย่างลกึซึง้ โดยการพฒันา
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ความรูใ้หม่ๆ หรอืการประยุกตว์ธิปีฏบิตังิานใหม่ๆ  ได ้
(4) มคีวามรูค้วามเขา้ใจในพฒันาการใหม่ๆ ในสาขาวชิา รวมถงึงานวจิยัทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันา

ความรูใ้หม่หรอืการปฏบิตังิานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีในปจัจุบนัและการเปลีย่นแปลงทีจ่ะ
เกดิขึน้ในอนาคต 

(5) ตระหนกัในธรรมเนียมปฏบิตั ิกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัในสาขาวชิาชพี ทีเ่ปลีย่นแปลงตาม
สถานการณ์ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ

2.2.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านความรู ้
(1) การสอนหลายรปูแบบในรายวชิาตามหลกัสตูร ไดแ้ก่ การบรรยาย อภปิราย การจดักจิกรรมการ

เรยีนรู ้การใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
(2) การฝึกปฏบิตั ิการท าวจิยั วทิยานิพนธ ์และการศกึษาอสิระ 
(3) การศกึษาดงูาน การเขา้รว่มประชุมสมัมนาทางดา้นการวางแผนภาคและเมอืง 

2.2.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านความรู ้
(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิา โดยการสอบขอ้เขยีน สอบภาคปฏบิตั ิการท า

แบบฝึกหดั การท ารายงาน  
(2) การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ ์วทิยานิพนธ ์/ การศกึษาอสิระฉบบัสมบรูณ์ 
(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 

2.3. ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 

(1) มทีกัษะทางปญัญาในการวเิคราะห ์วนิิจฉยั และไตร่ตรองดว้ยตนเองหรอืร่วมกบักลุ่มเป้าหมาย  
(2) มคีวามสามารถคดิ วเิคราะห ์ปญัหาและความตอ้งการหรอืปรากฏการณ์ทางสงัคมทีเ่ชื่อมโยง

ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสภาวะแวดลอ้ม 
(3) สามารถสงัเคราะหแ์ละประเมนิผลงานวจิยัและผลงานทางวชิาการในสาขาวชิา และพฒันาความรู้

หรอืแนวความคดิใหม่ๆโดยบรูณาการเขา้กบัความรูเ้ดมิไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 
(4) สามารถด าเนินโครงการศกึษาทีส่ าคญัหรอืโครงการวจิยัทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง และหาขอ้สรุป

ทีส่มบรูณ์เพื่อขยายองคค์วามรูห้รอืแนวทางปฏบิตัใินวชิาชพีไดอ้ย่างมนียัส าคญั 
2.3.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 

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

อสิระ 
2.3.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 

(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิา  
(2) ประเมนิผลงานจากการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การโครงงาน การท าวจิยั วทิยานิพนธ ์

การศกึษาอสิระ 
(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 

2.4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) มคีวามสามารถสือ่สารกบักลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามแตกต่างหลากหลายทางสงัคมและวฒันธรรม 
โดยมคีวามตระหนกัและละเอยีดอ่อนต่อการไม่เลอืกปฏบิตั ิสามารถสรา้งความสมัพนัธท์าง
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วชิาชพีกบักลุ่มเป้าหมายอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีม  
(2) มภีาวะผูน้ า รบัผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมอืกบัผูอ้ื่นในการจดัการขอ้โตแ้ยง้

หรอืปญัหาทางวชิาการไดอ้ย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิม่พนูประสทิธภิาพ
การท างานของกลุม่ 

(3) มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้รวมทัง้วางแผนพฒันาและปรบัปรุงตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพในการ
ท างานระดบัสงูอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 

(1) การสอนในรายวชิาต่างๆ ตามหลกัสตูร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม และท างานรว่มกบัชมุชนและ
องคก์รทอ้งถื่น 

(2) การจดัใหม้รีายวชิาสมัมนา การท าวจิยั วทิยานิพนธ ์การศกึษาอสิระ 
2.4.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

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

2.5. ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มคีวามสามารถในการใชเ้ครื่องมอืเชงิปรมิาณและคุณภาพเพื่อเอือ้ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นสือ่สาร
และปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในชุมชนกบักลุ่มเป้าหมาย 

(2) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศในการสือ่สาร การแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง และการสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการในรปูแบบต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรูท้างวชิาการ
กลุ่มเป้าหมายได ้

(3) มคีวาม สามารถใชส้ารสนเทศในการสือ่สารทีส่อดคลอ้งกบัรปูแบบและนวตักรรมในการปฏบิตังิาน
การวางแผน และการจดัการในระดบัภาคและเมอืงได ้ 

(4) มคีวามสามารถในการน าเสนอทัง้ปากเปล่าและการเขยีนโดยเลอืกใชร้ปูแบบ ของสือ่ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ  

2.5.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวชิาทีเ่น้นการคน้ควา้ อภปิราย แสดงความคดิเหน็ทางวชิาการ รวมถงึวชิาวจิยั 
สถติ ิวทิยานิพนธ ์การศกึษาอสิระ 

(2) การเรยีนรูด้ว้ยตนเองผา่นระบบ e-Learning  
(3) การเรยีนรูจ้ากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการผลติผลงานวจิยัในรปูแบบต่างๆ  

2.5.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิาวจิยั สถติ ิวทิยานิพนธ ์การศกึษาอสิระ  
(2) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผลติผลงานการวจิยัเพื่อน าเสนอในรปูแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร ์

บทความ สือ่ต่างๆ 
(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ตารางแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา แสดง
รายละเอยีดในภาคผนวก หมวดที ่1 
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 หมวดท่ี5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน 

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

  อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาโดย 
1.1 เทยีบเคยีงผลการเรยีนของนกัศกึษาทีเ่รยีนในรายวชิา ซึง่อาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชัน้ปี ต่างคณะ แลว้แต่กรณี 

เพื่อน าผลมาใชใ้นการปรบัปรุงรายวชิา 
1.2 ทบทวนเนื้อหารายวชิาทุกปีการศกึษา โดยอาจพจิารณาร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาอื่นทีม่เีน้ือหาใกลเ้คยีง

กนั เพื่อไม่ใหเ้กดิความซ ้าซอ้น หรอืใหเ้กดิความสมัพนัธแ์ละต่อเน่ือง แลว้แต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทยีบเคยีง
กบัรายวชิาของสถาบนัอื่น หรอืเทยีบเคยีงกบัต าราหรอืบทความทางวชิาการหรอืผลการวจิยั เพือ่ใหเ้กดิการพฒันา
เน้ือหาใหท้นัสมยัและมมีาตรฐานทางวชิาการ 

1.3 ทบทวนและวเิคราะหจ์ากผลงานการท าวทิยานพินธห์รอืการศกึษาอสิระของนกัศกึษา  
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 

1.1 เป็นไปตามประกาศคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ว่าดว้ย หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ์
และการศกึษาอสิระ หลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ โครงการพเิศษ พศ.2549 หรอืระเบยีบทีจ่ะที่
ปรบัปรุงใหม ่และ 

1.2 ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที ่9 ขอ้ 54.2 หรอื
ระเบยีบทีจ่ะทีป่รบัปรุงใหม่ 
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 หมวดท่ี6 การพฒันาคณาจารย ์
1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม ่

1.1 การใหเ้ขา้รบัการอบรมตามหลกัสตูร “การพฒันาอาจารยใ์หม”่ ของมหาวทิยาลยั ซึง่เป็นหลกัเกณฑใ์ห้
อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งขา้รบัการอบรม ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูรและการบรหิารวชิาการของ
มหาวทิยาลยั บทบาทหน้าทีข่องอาจารยม์หาวทิยาลยัและจรรยาบรรณคร ูและใหม้ทีกัษะเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรม และการสอนโดยใชส้ือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหม้อีาจารยพ์ีเ่ลีย้งท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน าและเป็นทีป่รกึษาในดา้นการจดัการเรยีนการสอน  
1.3 การชีแ้จงและแนะน าหลกัสตูร รายวชิาในหลกัสตูร 
1.4 การมอบหมายใหอ้าจารยใ์หม่ศกึษาคน้ควา้ จดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอน ในหวัขอ้หนึ่งหรอืหลาย

หวัขอ้ทีอ่าจารยใ์หมม่คีวามรูแ้ละถนดั เพื่อทดลองท าการสอนภายใตค้ าแนะน าของอาจารยพ์ี่เลีย้ง หรอืประธาน
หลกัสตูร 

1.5 การก าหนดใหอ้าจารยใ์หม่เขา้รว่มสงัเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลกัสตูร 
2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะให้แก่อาจารย ์

1.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
(1) ก าหนดใหอ้าจารยต์อ้งเขา้รบัการอบรมเพื่อพฒันาตนเองดา้นการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการ

ประเมนิผล ตามความตอ้งการของอาจารย ์และเป็นไปตามนโยบายของมหาวทิยาลยั ซึง่มหาวทิยาลยัมกีารเปิด
หลกัสตูรอบรมเพื่อพฒันาอาจารยใ์นหวัขอ้ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การผลติผลงานทาง
วชิาการ เป็นประจ าทุกปี 

(2) การจดัใหม้กีารสอนแบบเป็นทมี ซึง่จะสง่เสรมิโอกาสใหอ้าจารยไ์ดม้ปีระสบการณ์การสอนร่วมกบัคนอื่น 
รวมถงึการมโีอกาสไดเ้ป็นผูร้บัผดิชอบรายวชิา ผูป้ระสานงาน และผูร้่วมทมีการสอน 

(3) การสง่เสรมิหรอืสรา้งโอกาสใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ดา้นการจดัการเรยีนการสอนระหว่าง
อาจารยใ์นหลกัสตูร หรอืท าวจิยัการเรยีนการสอนทีส่ามารถน าไปเผยแพรใ่นการประชุมวชิาการทีม่กีารจดัการเรยีนการ
สอนในสาขาวชิาเดยีวกนัของหลายๆ สถาบนั 

1.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
(1) การสง่เสรมิใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมการอบรม การประชุมสมัมนาในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีทีจ่ดัทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลยั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
(2) การสง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ลติผลงานทางวชิาการในรปูแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุม

วชิาการในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพี อย่างน้อยใหม้ผีลงานการเขยีนหรอืการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 
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 หมวดท่ี7 การประกนัคณุภาพหลกัสูตร 
1. การบริหารหลกัสูตร 

การจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ก าหนดใหทุ้กหลกัสตูรมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ซึง่
ตอ้งท าหน้าทีด่งันี้ 

1.1 พฒันาและปรบัปรุงเนื้อหาหลกัสตูรและรายวชิาใหม้คีวามทนัสมยัอยู่เสมอ 
1.2 จดัหาและก าหนดอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาในหลกัสตูร ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและคุณสมบตัติรงตามรายวชิาที่

สอน 
1.3 จดัตารางการเรยีนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏบิตั ิตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร 
1.4 ควบคมุ ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยใ์หม้คีุณภาพและเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรและรายวชิา 
1.5 การก าหนดอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์หรอืการศกึษาอสิระทีม่คีวามรูค้วามสามารถตามหวัขอ้ทีน่กัศกึษา

สนใจ และก ากบัตดิตามใหก้ารท าวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระของนกัศกึษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
1.6 สง่เสรมิและจดัใหม้กีารพฒันาคณุภาพของอาจารยด์ว้ยวธิกีารต่างๆ เช่น การจดัประชมุวชิาการ การสง่เสรมิ

การผลติผลงานทางวชิาการ 
1.7 สง่เสรมิและจดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพบณัฑติตามเป้าหมายคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องหลกัสตูร 
1.8 ตดิตามผลหลกัสตูร โดยศกึษาจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เช่น ผูใ้ชบ้ณัฑติ ศษิยเ์ก่า อาจารยแ์ละนกัศกึษา

ปจัจบุนั 
 
2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

2.1. การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จดัท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรจาก

คณะ/วทิยาลยั/วทิยาเขต โดยมกีารจดัแบง่ค่าใชจ้่ายดงันี้ ค่าวสัดุต าราและสือ่การเรยีนการสอน ค่าครุภณัฑ ์ค่าใชจ้่าย
ในการพฒันาอาจารย ์คา่ใชจ้่ายในการพฒันานกัศกึษา 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 อมลูอ างอิง (Reference Database) คอื ฐานข อมลูทีใ่ห รายการอ างองิและ
สาระสงัเขปของบทความหรอืเอกสาร  
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   1).  ซดี-ีรอม ได แก  
 COMPENDEX PLUS  
 Dissertation  Abstracts  Online 
 ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธไ์ทย 

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

ฐานข อมลูเอกสารฉบบัเตม็ (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 ์(Thesis Abstracts Database)  
 ฐานขอ้มลูหน้าสารบญัวารสาร (Current Contents Database)  
 E-Thesis  
 ฐานขอ้มลู Project  
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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 
   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  ฐานขอ้มลูทีใ่หร้ายการอา้งองิและสาระสงัเขป
ของบทความหรอืเอกสาร 

   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  ไดแ้ก่ 
    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 
 

http://arch.kku.ac.th/archlibrary/
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5).  งบประมาณเพื่อการเดนิทางและทีพ่กันกัศกึษา ในการเดนิทางไปทศันศกึษาและดงูานในรายวชิาเป็น
ประจ าทุกปี 

6).  จดัหาอปุกรณ์และบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประจ าหอ้งบรรยาย หอ้ง
ประชุมต่างๆ รวมทัง้สิน้ 12   หอ้ง  เป็นประจ าทุกปี 

7).  จดัหาอปุกรณ์และเตรยีมความพรอ้มของหอ้งปฏบิตักิารเขยีนแบบ, หอ้งปฏบิตักิารทางดา้นเทคโนโลยี
อาคาร   ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนของสาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์เป็นประจ าทุกปี 

2.4. การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
กระบวนการตดิตามและประเมนิผลความเพยีงพอของต ารา หนงัสอื วารสาร ฯลฯ มวีธิกีารดงันี้ 
อาจารยป์ระจ าวชิา และคณาจารยใ์นหลกัสตูรแจง้ผ่านประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และพจิารณาใน

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ ทุกปีการศกึษา 
 

3. การบริหารคณาจารย ์
3.1. การรบัอาจารยใ์หม ่

การคดัเลอืกและรบัอาจารยใ์หม่ เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารงานบุคคล  

3.2. การมีส่วนรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
คณาจารยท์ุกคนในหลกัสตูร มสีว่นร่วมในการก าหนดแผนการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละภาคการศกึษา 

การทบทวนเนื้อหารายวชิา การแลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน คุณภาพและพฤตกิรรมของ
นกัศกึษา การวดัและประเมนิผล ฯลฯ โดยการจดัใหม้ ีการประชมุทุกๆ ตน้ กลางและปลายภาคการศกึษา 

3.3. การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 
หลกัสตูรมกีารเชญิอาจารยพ์เิศษทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น จากสถาบนัการศกึษาอื่น ภาคเอกชน และ

หน่วยงานของรฐั มาสอน เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาร่วมหรอืกรรมการสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระของนกัศกึษา  
เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูจ้ากผูม้ปีระสบการณ์ตรง 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1. การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
การสนบัสนุนการเรยีนการสอนในหลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ จะมฝีา่ยปฏบิตักิารขึน้มา

รบัผดิชอบโดยเฉพาะ คอื งานดา้นเลขานุการหลกัสตูร กลุ่มงานจดัการศกึษา ส านกังานคณบด ีคณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์มบีุคลากรทีร่บัผดิชอบ คอื ต าแหน่งนกัวชิาการศกึษา และเจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป จบการศกึษาระดบั
ปรญิญาตรขีึน้ไป และมคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูรและการบรหิารจดัการการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาเป็นอย่างด ี 

4.2. การเพ่ิมทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 
การเพิม่ทกัษะความรูเ้พื่อการปฏบิตังิานสนบัสนุนการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาโท ด าเนินการโดย การ

สนบัสนุนใหบุ้คลากร อบรมและฝึกทกัษะในการปฏบิตังิาน และการเขา้ร่วมประชมุ/สมัมนาเกีย่วกบัการจดัการศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา การสนบัสนุนใหศ้กึษาดงูานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และการสนบัสนุนใหท้ าวจิยัสถาบนัและ
วจิยัเพื่อพฒันาหลกัสตูร/การเรยีนการสอน 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1. การให้ค าปรกึษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรมกีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการใหแ้ก่นกัศกึษาทุกคน เพื่อท าหน้าที่
ใหค้ าปรกึษาแนะน าดา้นการเรยีน โดยอาจารยห์นึ่งคนต่อนกัศกึษา 5 คน และอาจารยต์อ้งก าหนดชัว่โมงใหค้ าปรกึษา
แก่นกัศกึษา อย่างน้อยสปัดาหล์ะ 1 ชัว่โมง ฯลฯ) และการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธห์รอืการศกึษาอสิระ 
ตามเกณฑม์าตรฐานและระเบยีบของมหาวทิยาลยั 

 
5.2. การอทุธรณ์ของนักศึกษา 

การอุทธรณ์ของนกัศกึษา เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอุทธรณ์โทษส าหรบั
นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา (รายละเอยีดในภาคผนวก 7) 

 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต 

การศกึษาความตอ้งการของตลาดงาน สงัคม และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ด าเนินการดงันี้ 
(1) การส ารวจความตอ้งการของตลาดงานและผูใ้ชบ้ณัฑติ ก่อนการปรบัปรุงหลกัสตูรทุกรอบ 5 ปี 
(2) การส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ทุกรอบการผลติบณัฑติตามหลกัสตูร 
 

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

การประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการเรยีนการสอนและเกณฑก์ารประเมนิประจ าปี และเป็นไปตามระบบการประเมนิผล
การจดัการหลกัสตูร 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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 หมวดท่ี8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1. การประเมินกลยทุธก์ารสอน 
(1) การประชุมรว่มของอาจารยใ์นภาควชิา/สาขาวชิาเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ขอค าแนะน า ขอ้เสนอแนะ

จากอาจารยท์ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ หรอืเพื่อนร่วมงาน 
(2) การแลกเปลีย่นโดยสนทนากบันกัศกึษา เพื่อสะทอ้นผลการจดัการเรยีนการสอนในช่วงของการเรยีนแต่

ละรายวชิา 
(3) การประเมนิจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา เปรยีบเทยีบพฒันาการหรอืความเปลีย่นแปลงที่

เกดิขึน้จากการใชก้ลยุทธก์ารสอนทีแ่ตกต่างกนั 
(4) การท าวจิยัในชัน้เรยีน เพื่อประเมนิภาพรวมของการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิาหรอืกลุ่ม

รายวชิา 
1.2. การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 

(1) การประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา ทกุสิน้ภาคการศกึษา ตามระบบของ
มหาวทิยาลยั 

(2) การประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยหวัหน้าภาควชิา หรอืประธานหลกัสตูร หรอืเพื่อนรว่มงาน ตาม
ระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของอาจารย/์พนกังานสายผูส้อน 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

1.1 การประเมนิหลกัสตูร โดยนกัศกึษาปจัจุบนัและอาจารย ์เพื่อน าขอ้มลูมาทบทวนและปรบัปรุงการจดัการ
แผนการเรยีน การจดัการเรยีนการสอน และเน้ือหารายวชิาทีอ่าจซ ้าซอ้น ไมท่นัสมยั ยาก/ง่าย เป็นตน้ 

1.2 การประเมนิหลกัสตูรโดยศษิยเ์กา่ เพื่อตดิตามผลการน าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการศกึษาใน
หลกัสตูรไปใชใ้นการท างาน 

1.3 การประเมนิผลโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อส ารวจความพงึพอใจและความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ณัฑติ 
เกีย่วกบัคุณภาพของบณัฑติทีจ่บจากหลกัสตูรนี้ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

การประเมนิผลการจดัการหลกัสตูร เป็นไปตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิเพื่อการ
ประกนัคุณภาพหลกัสตูรและการเรยีนการสอน แระเกณฑก์ารประเมนิประจ าปี และเป็นไปตามระบบการประเมนิผล
การจดัการหลกัสตูร มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึง่ด าเนินการทุกสิน้ปีการศกึษา ผ่านระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th 
ซึง่มเีกณฑก์ารประเมนิประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ 27 ตวัชีว้ดั (ตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรนี้ หมวดที ่7 ขอ้ 7) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

1.1 อาจารยป์ระจ าวชิา อาจารยผ์ูส้อน น าผลการประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา 
ผูบ้งัคบับญัชา และหรอืเพื่อร่วมงาน แลว้แต่กรณี มาปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาทีต่น
รบัผดิชอบ 

1.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรน าผลประเมนิตามระบบการจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั ซึง่ด าเนินการ
ทุกสิน้ปีการศกึษามาทบทวนและวเิคราะห ์พรอ้มน าเสนอแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขในจุดทีม่ขีอ้บกพร่อง ส าหรบัปี
การศกึษาถดัไป 

1.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร น าผลการประเมนิภาพรวมของหลกัสตูรโดยนกัศกึษาปจัจุบนัและอาจารย ์โดย
ศษิยเ์ก่า และโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ เพือ่ทบทวนและพจิารณาในการน าไปแกไ้ขปรบัปรุงหลกัสตูร ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนดในระบบประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

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