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หลกัสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 

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

 
หมวดท่ี 1.  ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย:       หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร 
ภาษาองักฤษ:   Master of Architecture Program in Building Technology 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ (ภาษาไทย):  สถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):   สถ.ม. สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร 
ชื่อเตม็ (ภาษาองักฤษ):   Master of Architecture (Building Technology) 
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ):    M.Arch. (Building Technology) 

3. วิชาเอก 
ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ        

5. รปูแบบของหลกัสูตร 
5.1 รปูแบบ 

หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร ม ี2 แผน ไดแ้ก ่
 แผน ก เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นการวจิยัเพื่อผลตินกัวชิาการทีม่คีวามเป็นเลศิในดา้นงานวจิยั ซึง่แบ่ง

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

และท างานการศกึษาอสิระ 
5.2 ภาษาท่ีใช้ 

ภาษาไทยและภาษาองักฤษบางรายวชิา 
5.3 การรบัเข้าศึกษา 

รบันกัศกึษาไทย และนกัศกึษาชาวต่างประเทศทีส่ามารถใชภ้าษาไทยเป็นอย่างด ี
5.4 ความรว่มมือกบัสถาบนัอ่ืน 

- 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเรจ็การศึกษา  

ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว  
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 
หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2554  
คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั เหน็ชอบในการประชุมครัง้ที…่…….วนัที…่……………… 
สภามหาวทิยาลยั อนุมตัหิลกัสตูรในการประชมุครัง้ที…่……………วนัที…่……………………………………. 
เปิดสอน ภาคการศกึษาที…่….  ปีการศกึษา………………..    

7. ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลกัสตูรมคีวามพรอ้มเผยแพร่วา่เป็นหลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิในปีการศกึษา 2556 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 

8.1. ทีป่รกึษาหรอืนกัออกแบบสถาปตัยกรรมเพื่อการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
8.2. อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษา นกัวชิาการ 
8.3. นกัวเิคราะหแ์ละวางแผนการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มในอาคาร 
8.4. นกัวจิยั 

9. ช่ือ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร     
1 นายช านาญ บุญญาพุทธพิงศ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
2 นายยิง่สวสัดิ ์ไชยะกุล x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
3 นายชพูงษ์ ทองค าสมุทร x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ สถ.ด. (สถาปตัยกรรม) 

 

10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น      

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1  สถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ในสภาวะเศรษฐกจิปจัจุบนั มกีารแข่งขนักนัอย่างสงูทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิองค์
ความรูท้างเทคโนโลยอีาคาร โดยเฉพาะการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มในอาคารถูกพฒันาในเชงิวจิยัและออกแบบ
ทางสถาปตัยกรรมอย่างรวดเรว็ เพื่อตอบสนองต่อการขาดแคลนพลงังานและผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นปญัหาส าคญั
ของโลกในปจัจุบนั  

การศกึษาในดา้นเทคโนโลยอีาคารในภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ าเป็นอย่างยิง่ทีม่กีารปรบัปรุงหลกัสตูรใน
ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อสถานการณ์ปจัจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลกัสูตรสถาปตัยกรรมศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร นี้ยงัคงเป็นหลกัสูตรเดยีวในภูมภิาคที่ผลิตมหาบณัฑติเพื่อพฒันาด้านนี้สู่
ภาคเอกชนและรฐับาล จงึเป็นตวัแทนในการขบัเคลื่อนองคค์วามรูด้า้นน้ีสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิในภูมภิาคต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
สงัคมและวฒันธรรมในภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ถูกพฒันาเปลี่ยนแปลงโดยกระแสเทคโนโลยแีละการ

เปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ องค์ความรู้ดัง้เดมิที่มฐีานจากภูมปิญัญาท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้งกบัสถาปตัยกรรมเป็นส่วนหน่ึงที่
สามารถน ากลบัมาพฒันาให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยอีาคารในสมยัปจัจุบนั โดยกระบวนการศกึษาและวจิยัอย่างเป็น
ระบบ ท าใหเ้กดิการต่อยอดองคค์วามรู้ทีม่รีากฐานจากความเป็นท้องถิ่น ซึ่งมกีระบวนการพฒันาอย่างยาวนานและ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของทอ้งถิน่อย่างแทจ้รงิ  
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12. ผลกระทบจากขอ้ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

ดว้ยความจ าเป็นในการพฒันากระบวนการเรยีนรูท้างด้านเทคโนโลยอีาคารให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงและ
ตอบสนองต่อการแกป้ญัหาผลกระทบจากการขาดแคลนพลงังานและผลกระทบสิง่แวดลอ้มอนัเกดิจากการเตบิโตอย่าง
รวดเร็วของสถาปตัยกรรมในภูมิภาค หลกัสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร จึง
ปรบัเปลี่ยนเน้ือหารายวิชาและเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการศกึษาวิจยัทางด้านการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมใน
อาคารเป็นหลกั โดยมีการต่อยอดองค์ความรู้ดัง้เดิมและแก้ปญัหาในท้องถิ่นทัง้ในภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ี
หลกัสตูรยงัมุ่งพฒันาวสัดุอาคารจากวสัดุเหลอืใชแ้ละวัสดุจากการเกษตรในทอ้งถิน่มาใชใ้นอาคาร เพื่อลดปญัหาการ
พึง่พาวสัดุทีก่่อใหเ้กดิปญัหาต่อสิง่แวดลอ้มในระยะยาว 

12.2 ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัที่มเีป้าหมายในการยกระดบัการวจิยัสู่ระดบันานาชาติ ดงันัน้

หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร จึงมุ่งพัฒนาการเรียนการวิจัยโดยใช้
กระบวนการและเครื่องมอืในการวจิยัทีเ่ป็นสากล พรอ้มทัง้สรา้งความเขา้ใจในกระบวนการวจิยัเพื่อเตรยีมความพรอ้ม
ให้นักศกึษาในหลกัสูตรสามารถน าไปใช้ในการท างานจรงิและสามารถเผยแพร่ผลการศกึษาในระดบัชาติ และระดบั
สากลได ้ 
13. ความสมัพนัธ ์(ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืน ท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 

การบรหิารหลกัสูตร และ การจดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
เทคโนโลยอีาคาร ไม่มคีณะ/ภาควชิา/สาขาวชิาอื่นในมหาวทิยาลยัขอนแก่นร่วมดว้ย  

 รายวชิาในหลกัสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ที่เปิดสอนให้คณะ/
ภาควชิา/สาขาวชิาอื่นตอ้งมาเรยีนโดยตรงนัน้ไม่ม ีแต่จะเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาหลกัสตูร/คณะอื่นทีส่นใจไดเ้ขา้มาเรยีน 
ทัง้นี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากอาจารยป์ระจ าวชิา และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร  

นักศกึษาในหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร สามารถลงทะเบยีนวชิา
ของคณะอื่น ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้   ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร 
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หมวดท่ี 2.  ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา 
หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) มุ่ง

ผลติมหาบณัฑติใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเชงิลกึหลกัการและทฤษฎใีนสาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร มคีวามสามารถใน
การท าวจิยัหรอืปฏบิตังิานในสาขาวชิาชพีได ้โดยการใชค้วามรูท้ ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิน ามาประยุกต์ใหเ้กดิการ
พฒันาความรูใ้หม่หรอืวธิกีารปฏบิตังิานใหม่ในสาขาวชิาไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณตาม
หลกัวชิาการและวชิาชพี และมภีาวะผูน้ าในการส่งเสรมิใหม้กีารประพฤตปิฏบิตัตินอย่างมคีุณธรรมและจรยิธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

1.2 วตัถปุระสงค ์
หลกัสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) มี

วตัถุประสงคเ์พื่อผลติมหาบณัฑติทีม่คีุณสมบตัดิงันี้ 
1.2.1 มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลกัการและทฤษฎีส าคญัในสาขาวิชาหลักสูตรสถาปตัยกรรม   

ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร และสามารถประยุกต์ความรูใ้นการท าวจิยัหรอืการปฏบิตังิานในสาขา
วชิาชพีในระดบัสงูได ้

1.2.2 มคีวามสามารถในวจิยัหรอืการจดัการโครงการทางวชิาการทีจ่ะก่อใหเ้กดิการพฒันาความรูใ้หม่หรอืวธิี
ปฏบิตังิานใหม่ๆในสาขาวชิาหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร 

1.2.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การสื่อสาร  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโน โลยี
สารสนเทศ และการจดัการสมยัใหม่ซึ่งจะน าไปสู่การพฒันาความรู้และการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
พลงังานและสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาคารได ้

1.2.4 มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ /วชิาชพี และมภีาวะผู้น าในการส่งเสรมิให้มกีาร
ประพฤตปิฏบิตัตินอย่างมคีุณธรรมและจรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

 
2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ 
การพฒันาการเรยีนการสอน 

 
การพฒันานกัศกึษา  

 
 

การเปลีย่นแปลงจุดเน้นของหลกัสตูร  
 
 

การเพิม่เน้ือหาใหม่ๆ ทีส่ าคญั 
 

- บรูณาการการเรยีนการสอนเขา้กบั
การแกป้ญัหาในสถานการณ์จรงิ 
- สง่เสรมิใหน้กัศกึษาไดม้ี
ประสบการณ์ในการแลกเปลีย่น
เรยีนรูก้บัภายนอก 
- ปรบัเปลีย่นใหห้ลกัสตูรเน้นการ
ศกึษาวจิยัดา้นอนุรกัษ์พลงังานและ
สิง่แวดลอ้มในอาคารเป็นหลกั 
- เพิม่เน้ือหาในการส ารวจวจิยั
สถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีใ่ช้
อาคารจรงิเป็นกรณีศกึษา 
- จ านวนโครงการ/กจิกรรมนกัศกึษา
กบัภายนอก 
 
- จ านวนรายวชิาดา้นอนุรกัษ์พลงังาน
และสิง่แวดลอ้ม 
 
- จ านวนคาบเรยีนในการส ารวจวจิยั
สถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ 
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หมวดท่ี 3.  ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1.    ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ

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

มกีารจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น ทัง้นี้เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
พ.ศ. 2548 

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 าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากสาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตรห์รอืวศิวกรรมศาสตรห์รอืสาขาวชิาที่

เกีย่วขอ้ง 
(3) ผูส้มคัรเขา้ศกึษาในแผน ก แบบ ก1 จะตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานพอเพยีงทางดา้นเทคโนโลยอีาคาร หากขาดคุณสมบตัิ

ตามเกณฑท์ีก่ าหนด อาจเขา้ศกึษาไดเ้มื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรนี้ 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

นกัศกึษาแรกเขา้ในหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร สว่นมากจะประสบปญัหา
ดงันี้  

(1) ขาดความรูด้า้นภาษาองักฤษ 
(2) มเีวลาใหก้บัการศกึษาค่อนขา้งน้อย เนื่องจากท างานไปดว้ย 
(3) มคีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นเทคโนโลยอีาคาร  การอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มค่อนขา้งน้อย 

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในขอ้ 2.3 
(1) ปญัหานกัศกึษาแรกเขา้ทีป่ระสบปญัหาดา้นภาษาองักฤษ ซึง่เป็นความรูท้ีจ่ าเป็นในการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

นัน้ หลกัสตูรฯ ไดด้ าเนินการแกไ้ขโดยก าหนดใหน้กัศกึษา ไดศ้กึษาวชิาภาษาองักฤษส าหรบันกัศกึษาปรญิญาโทเพิม่เตมิ 
รวมทัง้การสนบัสนุนใหน้กัศกึษาไดพ้ฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ เช่น การศกึษาคน้ควา้จากต าราภาษาองักฤษ และการเชญิ
วทิยากรชาวต่างประเทศ มาบรรยายเป็นภาษาองักฤษในบางหวัขอ้/บางวชิา เป็นตน้  

(2) สง่เสรมิใหน้กัศกึษาน างานในองคก์รของตน มาเป็นกรณีศกึษา และท างานปฏบิตั ิเพื่อลดเวลาในการศกึษาท าความ
เขา้ใจพืน้ที ่และยงัไดง้านทีเ่ป็นประโยชน์กบัองคก์ร 

(3) จดัใหม้คีวามเขม้ขน้ในการออกขอ้สอบคดัเลอืก เพื่อวดัฐานความรูด้า้นเทคโนโลยอีาคาร  การอนุรกัษ์พลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม 
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2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 
 จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
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 
2555 2556 2557 2558 2559 

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

รวมรายรับ 550,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 
 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
-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 =   27,500 บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรยีน และผ่านระบบ e-Learning ในบางคาบวชิา 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั 
ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่73/2548) เรื่อง การเทยีบโอนรายวชิาและค่า

คะแนนของรายวชิาระดบับณัฑติศกึษา จากการศกึษาในระบบ และระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการลงทะเบยีนเรยีน
ขา้มมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2541 หรอื เป็นไปตามระเบยีบหรอืประกาศทีจ่ะปรบัปรุงใหม่  
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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 3 (ไม่นบัหน่วยกติ) 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 ก 2 และแผน ข จะตอ้งศกึษาวชิาบงัคบั 5 วชิา จ านวน 15 หน่วยกติ 
ดงัต่อไปนี ้

810 701 เทคโนโลยอีาคาร 
Building Technology 

3(3-0-6) 

810 702 ระเบยีบวธิวีจิยัทางเทคโนโลยอีาคาร 
Research Methodology in Building Technology 

3(3-0-6) 

810 703 เทคโนโลยใีนสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ 
Technology in Vernacular Architecture 

3(3-0-6) 

810 704 สถาปตัยกรรมเพื่อการอนุรกัษพ์ลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม 
Architecture for Energy and Environment 
Conservation 

3(3-0-6) 

810 891 สมัมนาทางเทคโนโลยอีาคาร 1 
Seminar in Building Technology I 

1(1-0-5) 

810 892 สมัมนาทางเทคโนโลยอีาคาร 2 
Seminar in Building Technology II 

2(2-0-5) 
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3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก 
นกัศกึษาแผน ก แบบ ก2 ตอ้งเลอืกศกึษา 3 วชิา 9 หน่วยกติ ส่วนศกึษาแผน ข ตอ้งเลอืกศกึษา 5 วชิา 15 

หน่วยกติ จากวชิาดงัต่อไปนี้  
 

กลุ่มวิชาการ 
810 711 การบรูณาการเทคโนโลยอีาคาร 

Integrated Building Technology  
3(3-0-6) 

810 712 การระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตใินสถาปตัยกรรม 
Natural Ventilation in Architecture  

3(3-0-6) 

กลุ่มปฏิบติัการ 
810 721 แสงสว่างในสถาปตัยกรรม 

Lighting in Architecture 
3(2-3-5) 

810 722 วสัดุอาคาร  
Building Materials  

3(2-3-5) 

810 723 เครื่องมอืและวธิจี าลองแบบทางพลงังานและสิง่แวดลอ้ม
ในอาคาร 
Tools and Methods for Energy and Environment 
Simulations in Building 

3(2-3-5) 

กลุ่มเก่ียวเน่ือง 
804 734  นิเวศวทิยาเมอืง*** 

Urban Ecology 
3(3-0-6) 

810 731 การจดัการพลงังานในอาคาร 
Energy management in Building 

3(2-3-5) 

810 894 หวัขอ้เรื่องพเิศษทางเทคโนโลยอีาคาร 1 
Special Topics in Building Technology I 

3(3-0-6) 

810 895 หวัขอ้เรื่องพเิศษทางเทคโนโลยอีาคาร 2 
Special Topics in Building Technology II 

3(3-0-6) 
 

3.1.3.3 วิทยานิพนธ ์                         
810 898 ส าหรบัแผน ก แบบ ก1 

วทิยานิพนธ ์              
Thesis                                                         

36 หน่วยกติ 

810 899 
 
 

ส าหรบัแผน ก แบบ ก2 
วทิยานิพนธ ์ 
Thesis 

12 หน่วยกติ 

3.1.3.4 วิชาการศึกษาอิสระ     
810 897 ส าหรบัแผน ข 

การศกึษาอสิระ  
Independent Study 

6 หน่วยกติ 
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                              *** รายวชิาเลอืกทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ 
 
ค าอธิบายระบบรหสัวิชา 

                    ตวัเลข สามตวัแรก หมายถงึ วชิาในหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร 
                    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 ์การศกึษาอสิระ 

      ตวัเลขตวัที ่6 หมายถงึ ล าดบัทีข่องรายวชิา          
 

      3.1.4  ตวัอย่างแผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

แผน ก  แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
810 898 วทิยานิพนธ ์

Thesis 
9 หน่วยกติ - - 

810 701 เทคโนโลยอีาคาร 
Building Technology 

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

810 702 ระเบยีบวธิวีจิยัทางเทคโนโลยอีาคาร 
Research Methodology in Building 
Technology 

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

810 703 เทคโนโลยใีนสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ 
Technology in Vernacular Architecture 

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

810 891 
สมัมนาทางเทคโนโลยอีาคาร 1 
Seminar in Building Technology I 

- 1(1-0-5)    1(1-0-5) 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10 10 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 10 10 
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 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

แผน ก  แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
810 898 วทิยานิพนธ ์

Thesis 
9 หน่วยกติ - - 

810 892 สมัมนาทางเทคโนโลยอีาคาร 2 
Seminar in Building Technology 2 

- 2(-0-5) 2(-0-5) 

810 XXX วชิาเลอืก 
Elective 

- 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ 

810 XXX วชิาเลอืก 
Elective 

- 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ 

810 XXX วชิาเลอืก 
Elective 

- - 3 หน่วยกติ 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 8 11 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 18 21 

 

  
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

แผน ก  แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
810 898 วทิยานิพนธ ์

Thesis 
9 หน่วยกติ - - 

810 704 สถาปตัยกรรมเพื่อการอนุรกัษพ์ลงังาน
และสิง่แวดลอ้ม 
Architecture for Energy and 
Environment Conservation 

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

810 899 วทิยานิพนธ ์
Thesis 

- 3 หน่วยกติ - 

810 XXX วชิาเลอืก 
Elective 

- 3 หน่วยกติ 3 หน่วยกติ 

810 XXX วชิาเลอืก 
Elective 

- - 3 หน่วยกติ 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 27 30 
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 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

แผน ก  แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
810 898 วทิยานิพนธ ์

Thesis 
9 หน่วยกติ - - 

810 899 วทิยานิพนธ ์
Thesis 

- 9 หน่วยกติ - 

810 897 การศกึษาอสิระ  
Independent Study 

- - 6 หน่วยกติ 

     
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 6 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 36 

 

   
    3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 

             804 734 นิเวศวิทยาเมือง                                                                          3(3-0-6)  
Urban Ecology 

                          เงื่อนไขของรายวชิา :  ไมม่ ี 
              หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีโครงสรา้ง หน้าที ่และระบบทีเ่กีย่วกบันิเวศวทิยาเมอืง  และศกึษาตวัอย่างงาน 

และกรณีศกึษาทีด่ ีเป็นตน้แบบในการวางแผนรกัษาและพฒันาระบบนิเวศของเมอืงของต่างประเทศและในประเทศไทย  
Concepts, theories, structures, functions and systems related to urban ecology. Exploring 

examples of conservation and development plan of urban ecology in Thailand and abroad. 

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

                       ประวตัิและวิวฒันาการของเทคโนโลยีอาคารในด้านต่าง ๆ เช่น แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาคารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัวสัดุอาคาร ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้ม การประยุกต์เทคโนโลยใีนการ
ประหยดัพลงังานในอาคาร 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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              810 702       ระเบียบวิธีวิจยัทางเทคโนโลยีอาคาร                                         3(3-0-6) 
                                  Research Methodology in Building Technology 
                            เงื่อนไขของรายวชิา :  ไมม่ ี

                 ประเภทของงานวจิยั การตัง้ประเดน็ปญัหา การสร้างกรอบความคดิในงานวจิยั การตัง้สมมตฐิาน การ
ออกแบบงานวจิยั การเกบ็รวบรวมและการประมวลผลขอ้มลู การเลอืกใชก้ระบวนการทางสถติทิีเ่หมาะสม การวเิคราะหแ์ละสรุป
ผลการวจิยั การประยุกต์ในการวางแผน การน าเสนอรายงานการวจิยั การประเมนิผล จรยิธรรมในการท าวจิยั การประยุกต์
โปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการท าวจิยั 

                 Type of research, problem identification, formulation of research conceptual framework, 
hypothesis,  research design, data collection and data processing,  selection of statistical methods,  data analysis and 
interpretation, research application in building technology, presentation and writing research report, evaluation, and 
ethics in research, application of computer programs in research. 

            810 703         เทคโนโลยีในสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน                                      3(3-0-6) 
                                  Technology in Vernacular Architecture 
                            เงื่อนไขของรายวชิา :  ไมม่ ี

                 พืน้ฐานความรูท้างสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ และเทคโนโลยภีมูปิญัญาชาวบา้นอนัเกีย่วเน่ืองกบั
สถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ ซึง่ประกอบดว้ย วสัดุ การก่อสรา้ง โครงสรา้ง สภาพแวดลอ้ม และสภาวะน่าสบายในอาคาร โดยการ
วเิคราะหว์จิยัจากกรณีศกึษา 

                 Basic Knowledge in vernacular architecture and Indigenous technology related to vernacular 
architecture, which includes materials, construction, structure, environment, and comfort zone in building by analysis 
research from case studies. 
            810 704       สถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรกัษ์พลงังานและส่ิงแวดล้อม        3(3-0-6) 
                                 Architecture for Energy and Environment Conservation 
                                 เงื่อนไขของรายวชิา :  ไมม่ ี

                      สถาปตัยกรรมสเีขยีว ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในอาคาร วสัดอุาคารกบัการใชพ้ลงังาน การ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากการใชพ้ลงังานในอาคาร และการออกแบบสถาปตัยกรรมเพื่อการอนุรกัษ์พลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม 

               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. 
            810 711       การบูรณาการเทคโนโลยีอาคาร                                             3(3-0-6) 
                                 Integrated Building Technology 
                                 เงื่อนไขของรายวชิา :  ไมม่ ี

                      บูรณาการการออกแบบสถาปตัยกรรมและเทคโนโลยอีาคาร ซึง่ประกอบดว้ย เทคโนโลยใีนการก่อสรา้ง 
เทคโนโลยโีครงสรา้งอาคาร และเทคโนโลยงีานระบบอาคาร 

                The integration of architectural design with building technology, which includes construction 
technology, structural technology and building systems technology. 
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             810 712       การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในสถาปัตยกรรม          3(3-0-6) 
                                 Natural Ventilation in Architecture 
                                 เงื่อนไขของรายวชิา :  ไมม่ ี

                การระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตใินอาคาร ซึง่ประกอบดว้ย การเคลื่อนทีข่องอากาศ ทฤษฎแีละการ
ค านวณการระบายอากาศโดยธรรมชาต ิการทดสอบการไหลของอากาศในอาคาร และกระบวนการวจิยัการระบายอากาศโดยวธิี
ธรรมชาตใินอาคาร 

               Natural ventilation in building including air movement, theory and calculation methods in natural 
ventilation, air movement simulations, and research method in natural ventilation in building. 
 
            810 721       แสงสวา่งในสถาปัตยกรรม                                         3(2-3-5) 
                                 Lighting in Architecture 
                          เงื่อนไขของรายวชิา :  ไมม่ ี

                    ทฤษฎแีสงสว่าง การใหแ้สงสว่างโดยแสงธรรมชาตแิละแสงประดษิฐใ์นเชงิปรมิาณและในเชงิคุณภาพเพื่อ
บรูณาการในงานสถาปตัยกรรม 

              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 Material  
                          เงื่อนไขของรายวชิา :  ไมม่ ี

              ประวตัคิวามเป็นมา และววิฒันาการของวสัดุอาคาร คุณสมบตัวิสัดุ การผลติวสัดุ ผลกระทบของวสัดุอาคาร
ต่อสิง่แวดลอ้ม  การประยุกตว์สัดุในอาคารและกรณีศกึษา    

               History and development of building materials. Material property. Material production. Material and 
environmental impacts. Applying materials in building and case study.  
 
            810 723       เครือ่งมือและวิธีจ าลองแบบทางพลงังานและส่ิงแวดล้อมในอาคาร       3(2-3-5)                                                     
                                Tools and Methods for Energy and Environment Simulations in Building  
                          เงื่อนไขของรายวชิา :  ไมม่ ี

               การใชเ้ครื่องมอืและวธิกีารจ าลอง ส าหรบัพลงังานและสิง่แวดลอ้มในอาคาร  
                  Tool utilization and simulation methods for energy and building environment.  

 
             810 731       การจดัการพลงังานในอาคาร                                         3(2-3-5) 
                                Energy Management in Building  
                          เงื่อนไขของรายวชิา :  ไมม่ ี

                           การใชพ้ลงังานในอาคาร  การตรวจสอบและการปรบัปรุงการใชพ้ลงังานในอาคาร การวางแผนและการจดั
การพลงังานในอาคาร กฎหมายพลงังาน มาตรฐานการจดัการพลงังาน เศรษฐศาสตรพ์ลงังานและสิง่แวดลอ้มในอาคาร  

   Energy consumption in buildings. Energy auditing and improving for buildings. Energy planning 
and management. Energy Laws. Standards for energy management. Energy economics and environment in buildings. 
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            810 891       สมัมนาทางเทคโนโลยีอาคาร 1                                             1(1-0-5) 
                                 Seminar in Building Technology 1 
                                 เงื่อนไขของรายวชิา :  ไมม่ ี

               วพิากษใ์นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยอีาคารดา้นต่างๆ และ การวจิยัทางเทคโนโลยอีาคาร   
             Discussion in topics related to building technologies and research in building 

technology. 
 
            810 892       สมัมนาทางเทคโนโลยีอาคาร 2                                              2(2-0-5) 
                                 Seminar in Building Technology 2 
                                 เงื่อนไขของรายวชิา :  ไมม่ ี

               วพิากษใ์นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยอีาคารดา้นต่างๆ และ การวจิยัทางเทคโนโลยอีาคาร   
             Discussion in topics related to building technologies and research in building 

technology. 
 
             810 894       หวัข้อเรือ่งพิเศษทางเทคโนโลยีอาคาร 1                                3 (3-0-6) 
                                Special Topics in Building Technology I 
                          เงื่อนไขของรายวชิา :  ไมม่ ี

               หวัขอ้พเิศษทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยอีาคารและการวจิยัทางเทคโนโลยอีาคาร 
               Various special topics in building technology and research in building technology.    
              

             810 895       หวัข้อเรือ่งพิเศษทางเทคโนโลยีอาคาร 2                                3 (3-0-6) 
                                Special Topics in Building Technology II 
                          เงื่อนไขของรายวชิา :  ไมม่ ี

               หวัขอ้พเิศษทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยอีาคารและการวจิยัทางเทคโนโลยอีาคาร 
               Various special topics in building technology and research in building technology.    

                
            810 897       การศึกษาอิสระ                                                                 6 หน่วยกิต 
                                Independent Study 

        เงื่อนไขของรายวชิา :  ตอ้งผ่านการสอบประมวลความรูก้่อนการศกึษา 
        การศกึษา วจิยั คน้ควา้ หวัขอ้เรื่องพเิศษทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยอีาคารดว้ยตนเอง ตามค าแนะน าของ

อาจารยท์ีป่รกึษา 
         Independent study and research of special topics to building technology. 
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            810 898      วิทยานิพนธ ์                                                                    36 หน่วยกิต 
                                Thesis 

        เงื่อนไขของรายวชิา :  ตามความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์
        การก าหนดหวัขอ้วจิยั วางแผนพฒันาโครงร่างวจิยั ด าเนินการวจิยั และเขยีนรายงานการวจิยั 
        Defining research problem, designing and developing a research proposal, conducting research, 

and writing a research report. 
            810 899       วิทยานิพนธ ์                                                                    12 หน่วยกิต 
                                Thesis 

        เงื่อนไขของรายวชิา :  ตามความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์
        การก าหนดหวัขอ้วจิยั วางแผนพฒันาโครงร่างวจิยั ด าเนินการวจิยั และเขยีนรายงานการวจิยั 
        Defining research problem, 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 นายช านาญ บุญญาพุทธพิงศ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
2 นายยิง่สวสัดิ ์ไชยะกุล x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
3 นายประพนัธพ์งศ ์จงปตยิตัต ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ สถ.ม. (สถาปตัยกรรม) 
4 นายชพูงษ์ ทองค าสมุทร x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ สถ.ด. (สถาปตัยกรรม) 
5 นายพรสวสัดิ ์ พริยิะศรทัธา x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ สถ.ม. (เทคโนโลยอีาคาร) 

 
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 นายชพูงษ์ ทองค าสมุทร x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ สถ.ด. (สถาปตัยกรรม) 
9 นายนรากร พุทธโฆษ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ สถ.ม. (สถาปตัยกรรม) 

10 นายพรสวสัดิ ์ พริยิะศรทัธา x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ สถ.ม. (เทคโนโลยอีาคาร) 
11 นายสกัการ ราษสีทุธิ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
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3.2.3  อาจารยพิ์เศษ  
ท่ี ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ หน่วยงานท่ีสงักดั 

1 นายกติตพิงษ์ ตนัมติร รองศาสตราจารย ์ วศ.ม.(ไฟฟ้า) คณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2 นายจรญัพฒัน์ ภวูนนัท ์ รองศาสตราจารย ์ M.Arch. มหาวทิยาลยัศลิปากร 
3 นายธติ ิเฮงรศัม ี รองศาสตราจารย ์ M.Arch. ขา้ราชการบ านาญ คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

4 นายวชิติ คลงับญุครอง รองศาสตราจารย ์ M.Arch. ขา้ราชการบ านาญ คณะ
สถาปตัยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

5 นางสาวปรชีญา มหทัธนทว ี ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Building 
Performance and 
Diagnostics.) 

มหาวทิยาลยัศลิปากร 

6 นางสาวจญาดา บุณยเกยีรต ิ อาจารย ์ Ph.D. 
(Architecture) 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ธนบุร ี

7 นายยอดเยีย่ม เทพธรานนท ์ - ดุษฎบีณัฑติ
กติตมิศกัดิ ์
(สถาปตัยกรรม
ศาสตร)์ 

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

     8 นางสาวโสภา วศิษิฏศ์กัดิ ์ อาจารย ์ Ph.D. 
(Architecture)  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

4.  องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

5.  ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าวิทยานิพนธแ์ละการศึกษาอิสระ 
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

5.1.1  การท าวิทยานิพนธ ์(แผน ก) 
การท าวทิยานิพนธ์เกี่ยวกบัเทคโนโลยอีาคาร ให้มกีารด าเนินการ การเสนอเค้าโครง การทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจยั และการเสนอผลการวิจยัในรูป
บทความตพีมิพใ์นวารสารหรอืเผยแพร่ในการประชุมวชิาการระดบัประเทศหรอืต่างประเทศ 

5.1.2  การศึกษาอิสระ (แผน ข) 
การท าการศกึษาอสิระเกีย่วกบัเทคโนโลยอีาคาร ใหม้กีารด าเนินการ การเสนอเคา้โครง การทบทวนวรรณกรรมและ

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และการเรยีบเรยีงผลการวจิยั 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

5.2.1 มคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นเทคโนโลยอีาคาร 
5.2.2 มทีกัษะการท างานดา้นเทคโนโลยอีาคาร 
5.2.3 มกีารพฒันาดา้นทศันคต ิคุณธรรม จรยิธรรม บุคลกิภาพ 

5.3  ช่วงเวลา 
5.3.1 แผน ก แบบ ก1 เริม่ในภาคการศกึษาที ่1 ปีที ่1 
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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 
 

5.5 การเตรียมการ 
(1) การใหค้ าแนะน านกัศกึษาเกีย่วกบัเรื่องและประเดน็ในการท าวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ ตามความสนใจของ

นกัศกึษา โดยอาจารยท์ีป่รกึษา และคณะกรรมการหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
เทคโนโลยอีาคาร 

(2) การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ และคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ ์/สอบ
วทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ ประกอบดว้ยคณาจารยภ์ายในคณะ และผูท้รงคุณวฒุภิายนอก ทีม่คีวามเชีย่วชาญ
เกีย่วกบัเรื่อง/วทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระของนกัศกึษา เพื่อใหค้ าแนะน า/ตรวจสอบ/ประเมนิผลเกีย่วกบัการท า
วทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ  

(3) จดัใหม้กีารรายงานความกา้วหน้าในการท าวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ (Progress Report) หลงัจากนกัศกึษาได้
ท าวทิยานพินธ/์การศกึษาอสิระกา้วหน้าไประยะหนึ่งแลว้ โดยเชญิคณะกรรมการ และผูท้รงคณุวุฒ ิมาวจิารณ์และ
เสนอแนะเกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ  

(4) ใหค้ าแนะน านกัศกึษา เกีย่วกบัการจดัท าบทความตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบัประเทศ ตามเงื่อนไขการจบ
การศกึษา  

 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมนิผลในการท าวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ จะด าเนินการภายใตก้ารบรหิารจดัการ และการทวน
สอบมาตรฐานจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร สนบัสนุนโดย
บณัฑติวทิยาลยั โดยมกีระบวนการประเมนิ และผูป้ระเมนิตามล าดบัดงันี้  

(1) การสอบประมวลความรูข้องนกัศกึษาใน แผน ข เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2548 ขอ้ 13.2.3 หรอืเป็นไปตามระเบยีบ/ประกาศทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ 

(2) การประเมนิผลร่างเคา้โครงวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ โดยอาจารยท์ีป่รกึษาหลกั ซึง่เป็นอาจารยภ์ายในคณะ 
และ/หรอื อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม 

(3) การประเมนิผลเคา้โครงวทิยานพินธ/์การศกึษาอสิระ จากการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ/์การคน้ควา้อสิระ โดย
คณะกรรมการซึง่ประกอบดว้ยคณาจารย ์และผูท้รงคุณวฒุภิายนอกสถาบนั ทีม่คีุณวฒุติามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูร 

 
(4) การประเมนิผลความกา้วหน้าในการท าวทิยานพินธ/์การศกึษาอสิระ โดยการจดัการรายงาน Progress Report มี

คณะกรรมการวทิยานิพนธ ์และผูท้รงคุณวฒุ ิมาวจิารณ์และเสนอแนะเกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ/์การศกึษา
อสิระ  

(5) การประเมนิผลวทิยานพินธ/์การศกึษาอสิระ โดยการสอบวทิยานพินธ/์การศกึษาอสิระฉบบัสมบรูณ์ โดย
คณะกรรมการสอบวทิยานพินธ/์การคน้ควา้อสิระ เพื่อประเมนิผลคุณภาพของวทิยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ และ
ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการปรบัแกไ้ขวทิยานิพนธ/์การคน้ควา้อสิระ เป็นครัง้สดุทา้ย  
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(6) การประเมนิผลบทความจากวทิยานิพนธ ์โดยอาจารยท์ีป่รกึษาหลกั และ/หรอื ทีป่รกึษาร่วม ก่อนสง่บทความ
ตพีมิพ ์หรอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงาน หรอืสว่นหนึ่งของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารวชิาการ
หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ หรอืเสนอต่อทีป่ระชมุวชิาการทีม่รีายงานการประชุม (Proceedings) ตามเงื่อนไขการ
จบการศกึษา (ส าหรบันกัศกึษาแผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2) 
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หมวดท่ี 4.  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 าหรอืมสีว่นรเิริม่
ใหม้กีารทบทวนและวนิิจฉยัปญัหาทางจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชพีไดอ้ย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

(2) มภีาวะผูน้ าในการสง่เสรมิใหม้กีารประพฤตปิฏบิตัตินตามกรอบคุณธรรมและจรยิธรรมของบณัฑติ 
มข. ไดแ้ก่ การมวีนิยั ซื่อสตัย ์รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เขา้ใจในความแตกต่างหลากหลายทาง
วฒันธรรมและสงัคม มจีติสาธารณะ มคีวามรกัและภมูใิจในทอ้งถิน่ สถาบนัและประเทศชาต ิ

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

(4) เป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบและตรงต่อเวลาในการปฏบิตังิาน 
2.1.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 

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

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

2.2 ความรู ้
2.2.1 ผลการเรียนรูด้้านความรู ้

(1) มคีวามรูค้วามเขา้ใจอย่างลกึซึง้ในหลกัการและทฤษฎสี าคญัในสาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร และ
สามารถน ามาประยุกตใ์นการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการหรอืการปฏบิตังิานในวชิาชพี 

(2) มคีวามสามารถบรูณการความรูท้างวชิาชพีในการปฏบิตังิานสหวชิาชพี 
(3) สามารถท าการวจิยัหรอืปฏบิตังิานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีไดอ้ย่างลกึซึง้ โดยการพฒันาความรู้

ใหม่ๆ หรอืการประยุกตว์ธิปีฏบิตังิานใหม่ๆ ได ้
(4) มคีวามรูค้วามเขา้ใจในพฒันาการใหม่ๆ ในสาขาวชิา รวมถงึงานวจิยัทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันา

ความรูใ้หม่หรอืการปฏบิตังิานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีในปจัจุบนัและการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้
ในอนาคต 
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(5) ตระหนกัในธรรมเนียมปฏบิตั ิกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัในสาขาวชิาชพี ทีเ่ปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ทัง้
ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ

2.2.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านความรู ้
(1) การสอนหลายรปูแบบในรายวชิาตามหลกัสตูร ไดแ้ก่ การบรรยาย อภปิราย การจดักจิกรรมการ

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

2.2.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านความรู ้
(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิา โดยการสอบขอ้เขยีน สอบภาคปฏบิตั ิการท าแบบฝึกหดั 

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 และพฒันาความรูห้รอื

แนวความคดิใหม่ๆโดยบรูณาการเขา้กบัความรูเ้ดมิไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 
(4) สามารถด าเนินโครงการศกึษาทีส่ าคญัหรอืโครงการวจิยัทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง และหาขอ้สรปุที่

สมบรูณ์เพื่อขยายองคค์วามรูห้รอืแนวทางปฏบิตัใินวชิาชพีไดอ้ยา่งมนียัส าคญั 
2.3.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 

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

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

การศกึษาอสิระ 
(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) มคีวามสามารถสือ่สารกบักลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามแตกต่างหลากหลายทางสงัคมและวฒันธรรม โดยมี
ความตระหนกัและละเอยีดอ่อนต่อการไม่เลอืกปฏบิตั ิสามารถสรา้งความสมัพนัธท์างวชิาชพีกบั
กลุ่มเป้าหมายอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีม  

(2) มภีาวะผูน้ า รบัผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมอืกบัผูอ้ื่นในการจดัการขอ้โตแ้ยง้หรอื
ปญัหาทางวชิาการไดอ้ย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิม่พนูประสทิธภิาพการท างาน
ของกลุ่ม 

(3) มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้รวมทัง้วางแผนพฒันาและปรบัปรุงตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพในการ
ท างานระดบัสงูอย่างต่อเนื่อง 
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2.4.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวชิาต่างๆ ตามหลกัสตูร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
(2) การจดัใหม้รีายวชิาสมัมนา การท าวจิยั วทิยานิพนธ ์การศกึษาอสิระ 

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

2.5 ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มคีวามสามารถในการใชเ้ครื่องมอืเชงิปรมิาณและคุณภาพเพื่อเอือ้ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นสือ่สารและ
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในชุมชนกบักลุ่มเป้าหมาย 

(2) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศในการสือ่สาร การแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเอง และการสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการในรปูแบบต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรูท้างวชิาการ
กลุ่มเป้าหมายได ้

(3) มคีวามรูค้วามสามารถในการใชส้ารสนเทศเพื่อการสือ่สารทีส่อดคลอ้งกบัรปูแบบและนวตักรรมในการ
ปฏบิตังิานดา้นเทคโนโลยอีาคารได ้ 

(4) มคีวามสามารถในการน าเสนอทัง้ปากเปล่าและการเขยีนโดยเลอืกใชร้ปูแบบ ของสือ่ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ  

2.5.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวชิาทีเ่น้นการคน้ควา้ อภปิราย แสดงความคดิเหน็ทางวชิาการ รวมถงึวชิาวจิยั สถติ ิ

วทิยานิพนธ ์การศกึษาอสิระ 
(2) การเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านระบบ e-Learning  
(3) การเรยีนรูจ้ากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการผลติผลงานวจิยัในรปูแบบต่างๆ  

2.5.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรายวชิาวจิยั สถติ ิวทิยานิพนธ ์การศกึษาอสิระ  
(2) ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผลติผลงานการวจิยัเพื่อน าเสนอในรปูแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร ์บทความ  
      สือ่ต่างๆ 
(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ตารางแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา แสดงรายละเอยีด
ในภาคผนวก  
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 หมวดท่ี5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน 

เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที ่7 หรอืระเบยีบที่
จะปรบัปรุงใหม่ 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

  อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาโดย 
1.1 เทยีบเคยีงผลการเรยีนของนกัศกึษาทีเ่รยีนในรายวชิา ซึง่อาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชัน้ปี ต่างคณะ แลว้แต่กรณี เพื่อน าผล

มาใชใ้นการปรบัปรุงรายวชิา 
1.2 ทบทวนเนื้อหารายวชิาทุกปีการศกึษา โดยอาจพจิารณาร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาอื่นทีม่เีน้ือหาใกลเ้คยีงกนั เพื่อ

ไม่ใหเ้กดิความซ ้าซอ้น หรอืใหเ้กดิความสมัพนัธแ์ละต่อเนื่อง แลว้แต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทยีบเคยีงกบัรายวชิาของ
สถาบนัอื่น หรอืเทยีบเคยีงกบัต าราหรอืบทความทางวชิาการหรอืผลการวจิยั เพื่อใหเ้กดิการพฒันาเนื้อหาใหท้นัสมยัและมี
มาตรฐานทางวชิาการ 

1.3 ทบทวนและวเิคราะหจ์ากผลงานการท าวทิยานพินธห์รอืการศกึษาอสิระของนกัศกึษา  
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 

1.1 เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2548 หมวดที ่9 ขอ้ 54.2 หรอื
ระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ และ 

1.2 เป็นไปตามประกาศคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธแ์ละ
การศกึษาอสิระ หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร โครงการพเิศษ พ.ศ.2552 หรอืระเบยีบที่
จะปรบัปรุงใหม ่
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หมวดท่ี 6.  การพฒันาคณาจารย ์
1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม ่

1.1 การใหเ้ขา้รบัการอบรมตามหลกัสตูร “การพฒันาอาจารยใ์หม”่ ของมหาวทิยาลยั ซึง่เป็นหลกัเกณฑใ์หอ้าจารยใ์หม่ทุก
คนตอ้งขา้รบัการอบรม ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูรและการบรหิารวชิาการของมหาวทิยาลยั บทบาทหน้าทีข่อง
อาจารยม์หาวทิยาลยัและจรรยาบรรณคร ูและใหม้ทีกัษะเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั การสอน
สอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรม และการสอนโดยใชส้ือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

อาจารยใ์หม่มคีวามรูแ้ละถนดั เพื่อทดลองท าการสอนภายใตค้ าแนะน าของอาจารยพ์ีเ่ลีย้ง หรอืประธานหลกัสตูร 
1.5 การก าหนดใหอ้าจารยใ์หม่เขา้รว่มสงัเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลกัสตูร 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะให้แก่อาจารย ์
2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

(1) ก าหนดใหอ้าจารยต์อ้งเขา้รบัการอบรมเพื่อพฒันาตนเองดา้นการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล 
ตามความตอ้งการของอาจารย ์และเป็นไปตามนโยบายของมหาวทิยาลยั ซึง่มหาวทิยาลยัมกีารเปิดหลกัสตูรอบรมเพื่อพฒันา
อาจารยใ์นหวัขอ้ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การผลติผลงานทางวชิาการ เป็นประจ าทุกปี 

(2) การจดัใหม้กีารสอนแบบเป็นทมี ซึง่จะสง่เสรมิโอกาสใหอ้าจารยไ์ดม้ปีระสบการณ์การสอนร่วมกบัคนอื่น รวมถงึ
การมโีอกาสไดเ้ป็นผูร้บัผดิชอบรายวชิา ผูป้ระสานงาน และผูร้่วมทมีการสอน 

(3) การสง่เสรมิหรอืสรา้งโอกาสใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ดา้นการจดัการเรยีนการสอนระหว่างอาจารย์
ในหลกัสตูร หรอืท าวจิยัการเรยีนการสอนทีส่ามารถน าไปเผยแพร่ในการประชมุวชิาการทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนในสาขาวชิา
เดยีวกนัของหลายๆ สถาบนั 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
(1) การสง่เสรมิใหอ้าจารยเ์ขา้รว่มการอบรม การประชมุสมัมนาในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีทีจ่ดัทัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลยั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
(2) การสง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ลติผลงานทางวชิาการในรปูแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการใน

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

การจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ก าหนดใหทุ้กหลกัสตูรมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ซึง่ตอ้งท าหน้าที่
ดงันี้ 

1.1 พฒันาและปรบัปรงุเนื้อหาหลกัสตูรและรายวชิาใหม้คีวามทนัสมยัอยู่เสมอ 
1.2 จดัหาและก าหนดอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาในหลกัสตูร ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและคุณสมบตัติรงตามรายวชิาทีส่อน 
1.3 จดัตารางการเรยีนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏบิตั ิตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร 
1.4 ควบคุม ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยใ์หม้คีุณภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของหลกัสตูรและรายวชิา 
1.5 การก าหนดอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์หรอืการศกึษาอสิระทีม่คีวามรูค้วามสามารถตามหวัขอ้ทีน่กัศกึษาสนใจ และ

ก ากบัตดิตามใหก้ารท าวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระของนกัศกึษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
1.6 สง่เสรมิและจดัใหม้กีารพฒันาคณุภาพของอาจารยด์ว้ยวธิกีารต่างๆ เช่น การจดัประชมุวชิาการ การสง่เสรมิการ

ผลติผลงานทางวชิาการ 
1.7 สง่เสรมิและจดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพบณัฑติตามเป้าหมายคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องหลกัสตูร 
1.8 ตดิตามผลหลกัสตูร โดยศกึษาจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เช่น ผูใ้ชบ้ณัฑติ ศษิยเ์ก่า อาจารยแ์ละนกัศกึษาปจัจุบนั 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จดัท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรจากคณะ/
วทิยาลยั/วทิยาเขต โดยมกีารจดัแบ่งค่าใชจ้่ายดงันี้ ค่าวสัดุต าราและสือ่การเรยีนการสอน ค่าครุภณัฑ ์ค่าใชจ้่ายในการพฒันา
อาจารย ์ค่าใชจ้่ายในการพฒันานกัศกึษา และทุนการศกึษา 

2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
2.2.1 ทรพัยากรการเรียนการสอนในส านักวิทยบริการ 

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

   1).  ซดี-ีรอม ได แก  
 COMPENDEX PLUS  
 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 รายละเอยีดเอกสารฉบบั
เตม็ของวารสาร (e-journal) หรอืหนงัสอื (e-book) ไดแ้ก่  

   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  ฐานขอ้มลูทีใ่หร้ายการอา้งองิและสาระสงัเขปของ
บทความหรอืเอกสาร 

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

   2). ระบบออนไลน์  ไดแ้ก ่
 เครื่องสบืคน้ขอ้มลู  12  เครื่อง 
 เครื่องสบืคน้ฐานขอ้มลูหอ้งสมุด  (ความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุดคณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร ์ระดบัอุดมศกึษา) 
ฐานข้อมูลเอกสารฉบบัเตม็ (Full  Text  Database)  คอื  ฐานขอ้มลูทีใ่หร้ายละเอยีดเอกสารฉบบัเตม็ 

 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 เขา้หอ้งสมุด

คณะฯ และส านกัวทิยบรกิารต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 
2). งบประมาณเพื่อใหค้ณาจารยท์ุกคนไดจ้ดัซือ้หนงัสอื ต ารา เอกสาร ประกอบการเรยีนการสอน หรอืเอกสารค าสอน

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิาในภาคการศกึษานัน้ๆ 
3).  เครื่องคอมพวิเตอรไ์วบ้รกิารนกัศกึษา จ านวน   80  เครื่อง  ในหอ้งคอมพวิเตอรค์ณะฯ  และมเีครื่องคอมพวิเตอร ์

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

http://arch.kku.ac.th/archlibrary/
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6).  จดัหาอุปกรณ์และบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประจ าหอ้งบรรยาย หอ้งประชมุต่างๆ 
รวมทัง้สิน้ 12   หอ้ง  เป็นประจ าทุกปี 

7).  จดัหาอุปกรณ์และเตรยีมความพรอ้มของหอ้งปฏบิตักิารเขยีนแบบ, หอ้งปฏบิตักิารทางดา้นเทคโนโลยอีาคาร   ที่
ใชใ้นการเรยีนการสอนของสาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์เป็นประจ าทุกปี 

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

กรรมการบรหิารหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร ทุกปีการศกึษา 
 

3. การบริหารคณาจารย ์
3.1. การรบัอาจารยใ์หม ่
การคดัเลอืกและรบัอาจารยใ์หม ่เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงาน

บุคคล  
3.2. การมีส่วนรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
คณาจารยท์ุกคนในหลกัสตูร มสีว่นร่วมในการก าหนดแผนการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละภาคการศกึษา การทบทวน

เน้ือหารายวชิา การแลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน คุณภาพและพฤตกิรรมของนกัศกึษา การวดัและ
ประเมนิผล ฯลฯ โดยการจดัใหม้ ีการประชุมทุกๆ ตน้ กลางและปลายภาคการศกึษา 

3.3. การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 
หลกัสตูรมกีารเชญิอาจารยพ์เิศษทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น จากสถาบนัการศกึษาอื่น ภาคเอกชน และหน่วยงาน

ของรฐั มาสอน เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาร่วมหรอืกรรมการสอบวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระของนกัศกึษา  เพื่อใหน้กัศกึษาได้
เรยีนรูจ้ากผูม้ปีระสบการณ์ตรง 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1. การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
การสนบัสนุนการเรยีนการสอนในหลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาคาร จะมฝีา่ย

ปฏบิตักิารขึน้มารบัผดิชอบโดยเฉพาะ คอื งานดา้นเลขานุการหลกัสตูร กลุ่มงานจดัการศกึษา ส านกังานคณบด ีคณะ
สถาปตัยกรรมศาสตร ์มบีุคลากรทีร่บัผดิชอบ คอื ต าแหน่งนกัวชิาการศกึษา และเจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป จบการศกึษาระดบั
ปรญิญาตรขีึน้ไป และมคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูรและการบรหิารจดัการการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาเป็นอย่างด ี 

4.2. การเพ่ิมทกัษะความรูเ้พื่อการปฏิบติังาน 
การเพิม่ทกัษะความรูเ้พื่อการปฏบิตังิานสนบัสนุนการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาโท ด าเนินการโดย การสนบัสนุน

ใหบุ้คลากร อบรมและฝึกทกัษะในการปฏบิตังิาน และการเขา้ร่วมประชมุ/สมัมนาเกีย่วกบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
การสนบัสนุนใหศ้กึษาดงูานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และการสนบัสนุนใหท้ าวจิยัสถาบนัและวจิยัเพื่อพฒันาหลกัสตูร/การ
เรยีนการสอน 

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1. การให้ค าปรกึษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรมกีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการใหแ้ก่นกัศกึษาทุกคน เพื่อท าหน้าทีใ่ห้

ค าปรกึษาแนะน าดา้นการเรยีน โดยอาจารยห์นึ่งคนต่อนกัศกึษา 5 คน และอาจารยต์อ้งก าหนดชัว่โมงใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษา 
อย่างน้อยสปัดาหล์ะ 1 ชัว่โมง ฯลฯ) และการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์รอืการศกึษาอสิระ ตามเกณฑม์าตรฐานและ
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ระเบยีบของมหาวทิยาลยั 
 
5.2. การอทุธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนกัศกึษา เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอุทธรณ์โทษส าหรบันกัศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษา (รายละเอยีดในภาคผนวก 7) 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต 

การศกึษาความตอ้งการของตลาดงาน สงัคม และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ด าเนินการดงันี้ 
a. การส ารวจความตอ้งการของตลาดงานและผูใ้ชบ้ณัฑติ ก่อนการปรบัปรุงหลกัสตูรทุกรอบ 5 ปี 
b. การส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ทุกรอบการผลติบณัฑติตามหลกัสตูร 
 

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

คุณภาพหลกัสตูรและการเรยีนการสอนและเกณฑก์ารประเมนิประจ าปี และเป็นไปตามระบบการประเมนิผลการจดัการหลกัสตูร 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึง่ด าเนินการทุกสิน้ปีการศกึษา ผ่านระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซึง่มเีกณฑก์ารประเมนิ
ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ 27 ตวัชีว้ดั (ดรูายละเอยีดในภาคผนวก 8) 
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 หมวดท่ี8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

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

อาจารยท์ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ หรอืเพื่อนร่วมงาน 
(2) การแลกเปลีย่นโดยสนทนากบันกัศกึษา เพื่อสะทอ้นผลการจดัการเรยีนการสอนในช่วงของการเรยีนแต่ละ

รายวชิา 
(3) การประเมนิจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา เปรยีบเทยีบพฒันาการหรอืความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้

จากการใชก้ลยุทธก์ารสอนทีแ่ตกต่างกนั 
(4) การท าวจิยัในชัน้เรยีน เพื่อประเมนิภาพรวมของการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิา 
1.2. การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 
(1) การประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา ทกุสิน้ภาคการศกึษา ตามระบบของมหาวทิยาลยั 
(2) การประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยหวัหน้าภาควชิา หรอืประธานหลกัสตูร หรอืเพื่อนร่วมงาน ตามระบบการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของอาจารย/์พนกังานสายผูส้อน 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

1.1 การประเมนิหลกัสตูร โดยนกัศกึษาปจัจุบนัและอาจารย ์เพื่อน าขอ้มลูมาทบทวนและปรบัปรุงการจดัการแผนการ
เรยีน การจดัการเรยีนการสอน และเน้ือหารายวชิาทีอ่าจซ ้าซอ้น ไม่ทนัสมยั ยาก/ง่าย เป็นตน้ 

1.2 การประเมนิหลกัสตูรโดยศษิยเ์ก่า เพื่อตดิตามผลการน าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการศกึษาในหลกัสตูร
ไปใชใ้นการท างาน 

1.3 การประเมนิผลโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อส ารวจความพงึพอใจและความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ณัฑติ 
เกีย่วกบัคุณภาพของบณัฑติทีจ่บจากหลกัสตูรนี้ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

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

1.1 อาจารยป์ระจ าวชิา อาจารยผ์ูส้อน น าผลการประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา ผูบ้งัคบับญัชา 
และหรอืเพื่อร่วมงาน แลว้แต่กรณี มาปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาทีต่นรบัผดิชอบ 

1.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรน าผลประเมนิตามระบบการจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั ซึง่ด าเนินการทุกสิน้ปี
การศกึษามาทบทวนและวเิคราะห ์พรอ้มน าเสนอแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขในจุดทีม่ขีอ้บกพร่อง ส าหรบัปีการศกึษา
ถดัไป 

1.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร น าผลการประเมนิภาพรวมของหลกัสตูรโดยนกัศกึษาปจัจุบนัและอาจารย ์โดยศษิย์
เก่า และโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อทบทวนและพจิารณาในการน าไปแกไ้ขปรบัปรุงหลกัสตูร ตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
ในระบบประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

 

 
 

 

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

