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หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์

        หลกัสตูรใหม่ พ.ศ.2555 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละบณัฑติวทิยาลยั 

 
 หมวดท่ี1 ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย:       หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์
ภาษาองักฤษ:    Doctor of Philosophy Program in Architecture 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ (ภาษาไทย):        ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (สถาปตัยกรรมศาสตร)์ 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):         ปร.ด. (สถาปตัยกรรมศาสตร)์ 
ชื่อเตม็ (ภาษาองักฤษ):    Doctor of Philosophy (Architecture) 
ชื่อย่อ (ภาษาองักฤษ):     Ph.D. (Architecture) 

3. วิชาเอก 
สถาปตัยกรรมศาสตร ์

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
แบบ 1.1  ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกติ 
แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกติ        

5. รปูแบบของหลกัสูตร 
5.1. รปูแบบ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 
   

5.2. ภาษาท่ีใช้ 
ภาษาไทยและภาษาองักฤษบางรายวชิา 

5.3.  การรบัเข้าศึกษา 
รบันกัศกึษาไทย และนกัศกึษาชาวต่างประเทศทีส่ามารถใชภ้าษาไทยเป็นอย่างด ี

5.4. ความรว่มมือกบัสถาบนัอ่ืน 
ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลยี  Southeast University 

สาธารณรฐัประชาชนจนี และ มหาวทิยาลยัสภุานุวงศ ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยมคีวามร่วมมอืใน
ดา้นการแลกเปลีย่นนกัศกึษาและใชท้รพัยากรการเรยีนการสอนและการวจิยัร่วมกนั (ดทูีภ่าคผนวก 9) 

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

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

7. ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิในปีการศกึษา 2557  
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 

8.1. นกัวจิยั 
8.2. อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษา นกัวชิาการ 
8.3. นกัวชิาการอสิระ 
 

9. ช่ือ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 
1 นายทรงยศ วรีะทวมีาศ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
2 นายสรนาถ สนิอุไรพนัธ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
3 นายชพูงษ์ ทองค าสมุทร x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ สถ.ด. (สถาปตัยกรรม) 

 
10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยใชส้ถานทีแ่ละอุปกรณ์การเรยีนการสอนของคณะ
สถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น      
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1.  สถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
ปจัจุบนัสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิโลกในระบบทุนนิยมบริโภคในโลกไร้

พรมแดน  ผลกระทบทางเศรษฐกิจมสี่วนอย่างส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมการบริโภคทรพัยากรทุก
ประเภท  รวมไปถงึอุตสาหกรรมการบรกิารในกจิการทีห่ลากหลาย  การยอมรบัต่อเทคโนโลยดีา้นต่างๆมกีารกระจาย
ตวัมากขึน้ไม่เฉพาะแต่เพยีงในเมอืงใหญ่อกีต่อไป  แต่เขา้ไปถงึในเขตพืน้ทีช่นบททีห่่างไกล  ซึง่ท าใหเ้กดิการพึง่พา
ทางทรพัยากรจากภายนอกทีม่เีสน้ทางการผลติและการกระจายตวัทีส่ลบัซบัซอ้นมากขึน้  การบรโิภคทรพัยากรโดยที่
ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ไม่อาจทราบแหล่งทีม่าหรอืไม่เขา้ใจต่อกระบวนการผลติ  ท าใหข้าดความตระหนกัรูห้รอืส านึกถึงการ
บรโิภคที่ประหยดั  และไม่รู้เท่าทนัว่าสนิค้าแต่ละชนิดที่ผ่านกระบวนการผลติ  และกระบวนการบรโิภคได้ก่อใหเ้กดิ
ปญัหาสิง่แวดลอ้มของโลกไดอ้ย่างไร   

 ในปีพ.ศ. 2558 ซึง่จะมกีารเปิดเสรทีางการคา้ในกลุ่มประเทศตามขอ้ตกลงประชาคมเศรษฐกจิอาเซีย่น  ซึง่มี
สาระส าคญัในการเปิดเสรทีางการคา้ การบรกิาร  การลงทุน  ประเทศต่างๆจงึตอ้งเผชญิกบัการเคลื่อนยา้ยแรงงาน ทุน 
และการแข่งขนัการบรกิารอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน  การเตรยีมความพรอ้มเรื่องการจดัการความรู ้ ความสามารถ
ของทรพัยากรบุคคล  จึงเป็นประเด็นส าคัญส าหรับประเทศไทยซึ่งต้องเผชิญกับการแข่งขนัที่สูงในหลายๆด้าน 
โดยเฉพาะความพรอ้มหรอืความสามารถในดา้นความรู ้ความสามารถของทรยัพากรบุคคล  
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ดงันัน้ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึง่รบัการคดัเลอืกเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการวจิยัแห่งชาต ิ1 ใน 9 สถาบนัของ
ประเทศไทย จงึมุ่งเน้นไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรู ้การวจิยั หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์
ซึง่เป็นการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาจงึเป็นกลไกทีส่ าคญัในการสรา้งผลงานวจิยัของคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละ
มหาวทิยาลยั ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตใินดา้นการสรา้งองคค์วามรู ้การพฒันาทรพัยากร
บุคคลใหม้คุีณภาพ เพื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงปจัจยัต่าง ๆ ทีไ่ดก้ล่าวมา และเพื่อความสามารถในการแข่งขนัไดท้ัง้
ในระดบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และประชาคมโลก  

 
11.2. สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

สงัคมไทยในปจัจุบนัเน้นการพฒันาดา้นวตัถุมากกว่าการพฒันาทรพัยากรมนุษยซ์ึง่เป็นปจัจยัส าคญัทีสุ่ดใน
การพฒันาประเทศชาตใิหเ้จรญิกา้วหน้าในทุกๆ ดา้นไดด้ว้ยด ีในดา้นการศกึษาค่านิยมของสงัคมไทยยงัใหค้วามส าคญั
กบัการมปีรญิญาหรอืการศกึษาในระดบัสงู แต่การศกึษาในปจัจุบนัยงัขาดตระหนักรูใ้นการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 
ผ่านกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยการศกึษาคน้คว้าและวจิยั เพื่อได้ซึ่งองค์ความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมอย่าง
แทจ้รงิ หลกัสตูรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์จงึเป็นกระบวนการหน่ึงในการสรา้งบุคลากรที่
เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาสงัคม ดา้นการศกึษาคน้ควา้ การวจิยั เพื่อสรา้งความรูใ้นการพฒันาสงัคมต่อไป 
 
12. ผลกระทบจากขอ้ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

12.1. การพฒันาหลกัสูตร 
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคม หลกัสตูรในระดบับณัฑติศกึษาจงึตอ้งมุง่เน้นไปทีก่ารพฒันาคนใหม้ี

คุณภาพโดยมกีารสรา้งองคค์วามรู ้จากการศกึษา วจิยั ทางสถาปตัยกรรมโดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยและอนิโดจนีรวมถงึภูมภิาคอาเซยีน หลกัสตูรฯ จงึมกีลุ่มวชิาทีห่ลากหลายใหเ้ลอืกศกึษาตามความสนใจ
ของผูเ้รยีน กล่าวคอืกลุ่มวชิาออกแบบสถาปตัยกรรม กลุ่มวชิาสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ กลุ่มวชิาทฤษฎแีละประวตัศิาสตร์
สถาปตัยกรรม และกลุ่มวชิาเทคโนโลยอีาคารและกลุ่มวชิาผงัเมอืง หลกัสตุรฯมรีายวชิาทางดา้นสถาปตัยกรรมและ
ศาสตรท์ีเ่กีย่วเน่ือง ซึง่เป็นการท าใหเ้กดิการศกึษาในลกัษณะบรูณาการเป็นสหวทิยาการ  

12.2. ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
จากภารกจิหลกั 4 ดา้นของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น คอื การผลติบณัฑติ การวจิยั 

การบริการสงัคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การเปิดหลกัสูตรหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
สถาปตัยกรรมศาสตร ์ เป็นการผลติบณัฑติในระดบับณัฑติศกึษาซึง่เป็นกลไกส าคญัในเพิม่ศกัยภาพดา้นการวจิยั การ
บรกิารสงัคม และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์

 
13. ความสมัพนัธ ์(ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืน ท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 

การบรหิารหลกัสตูร และ การจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์ ไมม่คีณะ/ภาควชิา/สาขาวชิาอื่นในมหาวทิยาลยัขอนแกน่ร่วมดว้ย  

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรมศาสตร์ ไม่มีรายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/
สาขาวชิาอื่นต้องมาเรยีนโดยตรง แต่ไดเ้ปิดโอกาสใหน้ักศกึษาหลกัสตูร/คณะอื่นทีส่นใจสามารถเขา้มาเรยีนได ้ ทัง้นี้
ต้องได้รบัการอนุมตัิจากอาจารย์ประจ าวิชา และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
สถาปตัยกรรมศาสตรเ์สยีก่อน  

รายวชิาในหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์ บางรายวชิาเปิดสอนในหลกัสูตร
ระดบับณัฑติศึกษาของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์อยู่ก่อนแล้ว นักศกึษาในหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑติสามารถ
ลงทะเบยีนเรยีนในวชิาต่างๆ ในระดบับณัฑติศกึษาได้ และนักศกึษายงัสามารถลงทะเบยีนวชิาของคณะอื่นภายใน



-4- 

มหาวทิยาลยัขอนแก่นที่มเีนื้อหาเกีย่วขอ้งกบัหวัขอ้วจิยัของผู้เรยีนได ้โดยนักศกึษาในหลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวิชาสถาปตัยกรรมศาสตร์ ต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์
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 หมวดท่ี2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

1.1. ปรชัญา  
หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์(หลกัสตูรใหม่ พ.ศ.2555) มุ่งผลตินักวจิยัทาง

สถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละศาสตรท์ีเ่กีย่วเน่ือง ใหม้คีวามรูใ้นเชงิลกึและมคีวามเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ในทางวชิาการในสาขาที่
วจิยัหรอืศกึษา และมคีวามรู้และทกัษะดา้นการวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูจ้ากการวจิยัและน าไปถ่ายทอด และเผยแพร่
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสงัคมต่อไป อย่างมจีรรยาบรรณ คุณธรรม และจรยิธรรม  
 

1.2. วตัถปุระสงค ์
หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์(หลกัสตูรใหม่ พ.ศ.2555) เพื่อผลติดุษฎบีณัฑติ

ทีม่คีุณสมบตัดิงันี้ 
(1) มคีวามรูเ้ชงิลกึในวชิาการทางดา้นสถาปตัยกรรมศาสตร ์และความสมัพนัธก์บัศาสตรก์บัทีเ่กีย่วเนื่องใน

ลกัษณะการบรูณาการทางวชิาการ  
(2) มคีวามสามารถในการท าการวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ไดด้ว้ยตนเอง และมกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
(3) มจีรยิธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในการท าการวจิยั 
(4) มคีวามสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการและองคค์วามรูใ้หม ่เพื่อประโยชน์ต่อการ

พฒันาประเทศต่อไป 
2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 
„  พฒันาและอนุมตัหิลกัสตูรใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา 1 ปี 
„  ปรบัปรุงหลกัสตูรทุกๆ 5 ปี 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ 
1. พฒันาบุคลากรดา้นการเรยีน 
การสอนและการบรกิารวชิาการ 

- อาจารยท์ุกคนโดยเฉพาะอาจารยใ์หม่ตอ้ง
เขา้อบรมเกีย่วกบัหลกัสตูรการสอนรปูแบบ
ต่างๆ และการวดัผลประเมนิผล ทัง้นี้เพื่อให้
มคีวามรูค้วามสามารถในการประเมนิผล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุทิีผู่ส้อนจะตอ้ง
สามารถวดัและประเมนิผลไดเ้ป็นอย่างด ี
- สนบัสนุนบุคลากรดา้นการเรยีนการสอน
ใหท้ างานบรกิารวชิาการแก่องคก์รภายนอก 
- สง่เสรมิใหม้กีารน าความรู ้และงาน วจิยั
ไปใชจ้รงิเพื่อท าประโยชน์ใหแ้กชุ่มชน  

- ความสามารถในการวดัและ
ประเมนิผลของหลกัสตูร 
- ปรมิาณงานบรกิารวชิาการต่อ
อาจารยใ์นหลกัสตูร 
- รายงานผลประเมนิความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้รกิารวชิาการ 
- จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและบรรลุผล
ส าเรจ็โดยบรูณาการกบักจิกรรม
การเรยีนการสอนและการวจิยั
ของผูเ้รยีน 
 

2. การพฒันานกัศกึษา -สง่เสรมินกัศกึษาเสนอผลงานวจิยัระดบั
นานาชาต ิ
-สง่เสรมินกัศกึษาท าวจิยัในต่างประเทศ 
-เชญิผูท้รงคุณวุฒมิาบรรยายพเิศษ 
-เพิม่การรบัวารสารวชิาการ วจิยั 

-จ านวนเสนอผลงานวจิยัของ
นกัศกึษาในระดบันานาชาต ิ
- ผลงานวจิยัมุ่งเน้นการสรา้งองค์
ความรูท้ีจ่ะก่อใหเ้กดิการพฒันา
ไปสูค่วามเปลีย่นแปลงทางสงัคม 
เศรษฐกจิ 
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หมวดท่ี 3.  ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1.    ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจดัการศกึษาเป็นแบบทวภิาค ซึ่งเป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศกึษา

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

เป็นไปตามแนวปฏบิตัใินการเปิดรายวชิาและการจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้นของมหาวทิยาลยั 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

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

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

5 ขอ้ 26.4 หรอืเป็นไปตามระเบยีบทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ และ 
(2) ผูต้อ้งการเขา้รบัการศกึษาหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติแบบ 1.1 ต้องส าเรจ็การศกึษาปรญิญาบณัฑติ

หรอืปรญิญามหาบณัฑติทางดา้นสถาปตัยกรรมศาสตร ์หรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามสามารถและศกัยภาพในการท า
ดุษฎนีิพนธ ์หรอืมคีุณสมบตัอิื่นเพิม่เตมิตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและบณัฑติวทิยาลยัก าหนด 

(3) ผูต้อ้งการเขา้รบัการศกึษาหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติแบบ 2.1 ต้องส าเรจ็การศกึษาปรญิญาปรญิญา
บณัฑติหรอืปรญิญามหาบณัฑติทางดา้นสถาปตัยกรรมศาสตร ์หรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมคีุณสมบตัอิื่นเพิม่เตมิตามที่
กรรมการประจ าหลกัสตูรและบณัฑติวทิยาลยัก าหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นกัศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาในหลกัสตูรอาจมพีืน้ฐานการเรยีนรูใ้นหลกัสตูรไม่เพยีงพอ รวมทัง้ทกัษะและ

ความสามารถการใชภ้าษาองักฤษของนกัศกึษา  
2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

นกัศกึษาทีจ่ะเขา้การศกึษาจ าเป็นตอ้งปรบัพืน้ฐานทางดา้นสถาปตัยกรรมศาสตร ์และภาษาองักฤษ โดยการ
ลงทะเบยีนวชิาเพิม่เตมิตามค าแนะน าของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  

2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

 
จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

ปีที ่1 5 5 5 5 5 
ปีที ่2 - 5 5 5 5 
ปีที ่3 - - 5 5 5 
รวม 5 10 15 15 15 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - - 5 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 

ประมาณการรายรบั 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ค่าธรรมเนียมการศกึษา
(ตามอตัราทีเ่รยีกเกบ็จาก   
นกัศกึษาต่อปีโดยหกัรายรบั 
ทีต่อ้งจดัสรรเป็นรายไดส้ว่น
ต่าง ๆ ตามเกณฑก์าร
จดัสรร) 

150,000 300,000 450,000 450,000 450,000 

งบประมาณแผ่นดนิ - - - - - 
ค่าธรรมเนียมวจิยัระดบั
ปรญิญาเอก (80,000 บาท
ต่อคนต่อภาคการศกึษา) 

800,000 1,600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

รวมรายรบั 950,000 1,900,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 
 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
งบใชส้อย ตอบแทนและวสัดุ 
- ค่าใชจ้่ายของผูท้รงคุณวฒุิ
ภายนอกสอบดุษฎนีิพนธ์
(15,000 บาทต่อคน) 

   
75,000 

 
75,000 

 

 
75,000 

 
 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
- ค่าใชจ้่ายของผูท้รงคุณวฒุิ
มาบรรยายพเิศษ(สองครัง้
ต่อปี) 
- ค่าเดนิทางไปท าวจิยั
ต่างประเทศ 1 ปี (550,000 
บาทต่อคน) 
- ค่าใชส้อยอื่น ๆ 
- ค่าวสัด ุ

30,000 
 
 
 
 
 

25,000 
60,000 

30,000 
 
 

1,200,000 
 
 

25,000 
60,000 

30,000 
 
 

1,200,000 
 
 

25,000 
60,000 

30,000 
 
 

1,200,000 
 
 

25,000 
60,000 

30,000 
 
 

1,200,000 
 
 

25,000 
60,000 

งบครุภณัฑ ์      
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ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
เคา้โครงดุษฎนีพินธ ์(2,000 
บาทต่อคน) 
- ค่าตอบแทนกรรมการที่
ปรกึษาดุษฎนีิพนธ ์(10,000 
บาทต่อคน) 
- ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
ดุษฎนีิพนธข์องผูท้รงวฒุ ิ
(2,000 บาทต่อคน) 
- ค่าตอบแทนผูท้รงวุฒิ
บรรยายพเิศษ(สองครัง้ต่อปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 
10,000 

 
 

50,000 
 
 

10,000 
 

20,000 

 
10,000 

 
 

50,000 
 
 

10,000 
 

20,000 

 
10,000 

 
 

50,000 
 
 

10,000 
 

20,000 
 

รวมค่าใช้สอยทัง้หมด 115,000 1,315,000 1,390,000 1,390,000 1,390,000 
รวมทัง้ส้ิน 135,000 1,335,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 

1. ประมาณการค่าใชจ้่ายต่อหวันกัศกึษาในการด าเนินการหลกัสตูรแบบ 1.1  
     ประมาณการค่าใชจ้่ายต่อหวันกัศกึษาในการด าเนินการหลกัสตูร 526,350 บาท/หลกัสตูร 
     ประมาณการค่าใช้จา่ยต่อหวันักศึกษา 131,600 บาท/ปี/คน 
2. ประมาณการค่าใชจ้่ายต่อหวันกัศกึษาในการด าเนินการหลกัสตูรแบบ 2.1 
    ประมาณการค่าใชจ้่ายต่อหวันกัศกึษาในการด าเนินการหลกัสตูร  516,690 บาท/หลกัสตูร 
    ประมาณการค่าใช้จา่ยต่อหวันักศึกษา 172,230 บาท/ปี/คน 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรยีน และผ่านระบบ e-Learning  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั 
ใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่22/2550) เรื่อง การเทยีบโอนรายวชิา

และค่าคะแนนของรายวชิาระดบับณัฑติศกึษา จากการศกึษาในระบบ และระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ยการ
ลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2541 หรอืเป็นไปตามระเบยีบและประกาศทีจ่ะปรบัปรุงใหม่ 
3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสูตร 
 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต     
  แบบ 1.1                        ไมน้่อยกว่า 48 หน่วยกติ 
               แบบ 2.1                         ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 
   

3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร 
  3.1.2.1  หลกัสตูร แบบ 1.1 
   หมวดวชิาบงัคบั   18 หน่วยกติ (ไม่นบัหน่วยกติ) 
   ดุษฎนีิพนธ ์   48 หน่วยกติ 
      รวม 48 หน่วยกติ 
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  3.1.2.2  หลกัสตูร แบบ 2.1 
   หมวดวชิาบงัคบั   12 หน่วยกติ (ไม่นบัหน่วยกติ) 
                        หมวดวชิาบงัคบั   6 หน่วยกติ  
                          หมวดวชิาเลอืก   6 หน่วยกติ 
   ดุษฎนีิพนธ ์   36 หน่วยกติ 
      รวม 48 หน่วยกติ 
  

3.1.3  รายวิชา 
 
        3.1.3.1  หมวดวิชาบงัคบั 

กลุ่มวิชาบงัคบัส าหรบันักศึกษา แบบ 1.1 (ไม่นับหน่วยกิต) 

*820 901 
ระเบยีบวธิวีจิยัทางสถาปตัยกรรม 1 
Research Methodology in Architecture I 

3(3-0-6) 

*820 902 
ระเบยีบวธิวีจิยัทางสถาปตัยกรรม 2 
Research Methodology in Architecture II 

3(3-0-6) 

*820 991 
สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์1 
Dissertation Seminar I 

3(3-0-6) 

*820 992 
สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์2 
Dissertation Seminar II 

3(3-0-6) 

*820 993 
สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์3 
Dissertation Seminar III 

3(3-0-6) 

*820 994 
สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์4 
Dissertation Seminar IV 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาบงัคบัส าหรบันักศึกษา แบบ 2.1  

*820 901 
ระเบยีบวธิวีจิยัทางสถาปตัยกรรม 1 
Research Methodology in Architecture I 

3(3-0-6) 

*820 902 
ระเบยีบวธิวีจิยัทางสถาปตัยกรรม 2 
Research Methodology in Architecture II 

3(3-0-6) 
 

กลุ่มวิชาบงัคบัส าหรบันักศึกษา แบบ 2.1 (ไม่นับหน่วยกิต) 

*820 991 
สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์1 
Dissertation Seminar I 

3(3-0-6) 

*820 992 
สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์2 
Dissertation Seminar II 

3(3-0-6) 

*820 993 
สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์3 
Dissertation Seminar III 

3(3-0-6) 

*820 994 
สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์4 
Dissertation Seminar IV 

3(3-0-6) 
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* หมายเหตุ ส าหรบันกัศกึษาแบบ 2.1 ทีจ่ะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาเลอืกจ านวน 2 วชิา 6 หน่วยกติ นัน้ หา้ม
นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาทีเ่คยเรยีนมาก่อนในระดบัปรญิญาโท 
  3.1.3.2  หมวดวิชาเลือก 

กลุ่มวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 

811 711 
การออกแบบสถาปตัยกรรมชัน้สงู 
Advanced Architectural Design 

3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน 

811 721 
สถาปตัยกรรมลุ่มน ้าโขง 
Architecture in the Great Mekong Sub-region 

3(3-0-6) 

811 722 
นวตักรรมในสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่เพื่อความยัง่ยนื 
Innovation in Vernacular Architecture for 
Sustainability 

3(3-0-6) 

811 723 
สถาปตัยกรรมในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
Southeast Asian Architecture 

3(3-0-6) 

811 724 
เศรษฐกจิสรา้งสรรคใ์นสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ 
Creative Economics in Vernacular Architecture 

3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาทฤษฎีและประวติัศาสตรส์ถาปัตยกรรม 

811 731 
การวพิากษ์สถาปตัยกรรม 
Architectural  Criticism 

3(3-0-6) 

811 732 
สนุทรยีศาสตรแ์ละความหมายในงานสถาปตัยกรรม 
Aesthetics and Meaning in Architecture 

3(3-0-6) 

811 733 
ประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรมในศตวรรษที ่20 
History of Architecture in the Twentieth Century 

3(3-0-6) 

811 734 
ประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรมเอเชยี 
History of Asian Architecture 

3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอาคาร 

810 701 
เทคโนโลยอีาคาร 
Building Technology 

3(3-0-6) 

810 704 
การบรูณาการเทคโนโลยอีาคาร 
Integrated Building Technology 

3(2-3-5) 

810 711 
สถาปตัยกรรมเพื่อการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
Architecture for Energy and Envionment 
Conservation 

3(2-3-5) 

810 721 แสงสว่างในงานสถาปตัยกรรม 
Lighting in Architecture 

3(2-3-5) 
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810 722 
วสัดุอาคาร 
Building Materials 

3(2-3-5) 

 
กลุ่มวิชาผงัเมือง 

804 713 
พฤตกิรรมกบัสภาพแวดลอ้ม 
Behavior and Environment 

3(3-0-6) 

804 714 
นิเวศวทิยาภมูทิศัน์ 
Urban Ecology 

3(3-0-6) 

804 731 
การอนุรกัษ์ชุมชนเมอืงและชนบท 
Rural and Urban Conservation 

3(3-0-6) 

 
 

3.1.3.3 ดษุฎีนิพนธ ์                         
*820 998 ดุษฎนีิพนธ ์    (ส าหรบัแบบ 1.1)          

Dissertation                                                        
48 หน่วยกติ 

*820 999 ดุษฎนีิพนธ ์    (ส าหรบัแบบ 2.1)                    
Dissertation                                                        

36 หน่วยกติ 
 

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

ศาสตร ์
                  820 XXX หมายถงึ รายวชิาในหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์
 
                  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 ดุษฎนีิพนธ ์การศกึษาอสิระ 
                  ตวัเลขตวัที ่6 หมายถงึ ล าดบัทีข่องรายวชิา          
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3.1.4  ตวัอยา่งแผนการศึกษา 
   

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1  
820 901 ระเบยีบวธิวีจิยัทางสถาปตัยกรรม 1 

Research Methodology in Architecture 
I 

3(3-0-6)   
ไม่นบัหน่วยกติ 

3 (3-0-6) 
 

820 998 ดุษฎนีิพนธ ์ (ส าหรบัแบบ 1.1) 
Dissertation 

9 - 
 

XXX XXX วชิาเลอืก - 3 หน่วยกติ  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 6  
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 6  

 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1  
820 902 ระเบยีบวธิวีจิยัทางสถาปตัยกรรม 2 

Research Methodology in Architecture 
II 

3(3-0-6)   
ไม่นบัหน่วยกติ 

3 (3-0-6) 
 

820 991 สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์1 
Dissertation Seminar I 

3(3-0-6)   
ไม่นบัหน่วยกติ 

3(3-0-6)   
ไม่นบัหน่วยกติ  

820 998 ดุษฎนีิพนธ ์ (ส าหรบัแบบ 1.1) 
Dissertation 

9 - 
 

XXX XXX วชิาเลอืก - 3 หน่วยกติ  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 6  
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 12  

 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1  
820 992 สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์2 

Dissertation Seminar II 
3(3-0-6)   

ไม่นบัหน่วยกติ 
3(3-0-6)   

ไม่นบัหน่วยกติ  

820 998 ดุษฎนีิพนธ ์ (ส าหรบัแบบ 1.1) 
Dissertation 

9 - 
 

820 999 ดุษฎนีิพนธ ์ (ส าหรบัแบบ 2.1) 
Dissertation 

- 9 
 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9  
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 21   
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1  
820 993 สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์3 

Dissertation Seminar III 
3(3-0-6)   

ไม่นบัหน่วยกติ 
3(3-0-6)   

ไม่นบัหน่วยกติ 
 

820 998 ดุษฎนีิพนธ ์ (ส าหรบัแบบ 1.1) 
Dissertation 

9 -  

820 999 ดุษฎนีิพนธ ์ (ส าหรบัแบบ 2.1) 
Dissertation 

- 9  

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9  
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 30   

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1  
820 998 ดุษฎนีิพนธ ์ (ส าหรบัแบบ 1.1) 

Dissertation 
9 - 

 

820 999 ดุษฎนีิพนธ ์ (ส าหรบัแบบ 2.1) 
Dissertation 

- 9 
 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9  
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 45 39   

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1  
820 994 สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์4 

Dissertation Seminar IIII 
3(3-0-6)   

ไม่นบัหน่วยกติ 
3(3-0-6)   

ไม่นบัหน่วยกติ  

820 998 ดุษฎนีิพนธ ์ (ส าหรบัแบบ 1.1) 
Dissertation 

3 - 
 

820 999 ดุษฎนีิพนธ ์ (ส าหรบัแบบ 2.1) 
Dissertation 

- 9 
 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3 9  
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 48   
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
             820 901    ระเบียบวิธีวิจยัทางสถาปัตยกรรม  1                                             3 (3-0-6) 
                               Research Methodology in Architecture I 
                                เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  

                   ประเภทของงานวิจัย การตัง้ประเด็นปญัหา การสร้างกรอบความคิดในงานวิจัย การ
ตัง้สมมติฐาน การออกแบบงานวจิยั การเกบ็รวบรวมและการประมวลผลขอ้มูล การเลอืกใช้กระบวนการทางสถิติที่
เหมาะสม การวเิคราะหแ์ละสรุปผลการวจิยั การประยุกตใ์นการวางแผน การน าเสนอรายงานการวจิยั การประเมนิผล 
จรยิธรรมในการท าวจิยั การประยุกตโ์ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการท าวจิยั 

              Type of research, problem identification, formulation of research conceptual framework, 
hypoDissertation,  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.  
 . 
 
             820 902    ระเบียบวิธีวิจยัสถาปัตยกรรม  2                                                    3 (3-0-6) 
                                Research Methodology in Architecture II 
                                เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  

                   ประเภทของงานวิจัย การตัง้ประเด็นปญัหา การสร้างกรอบความคิดในงานวิจัย การ
ตัง้สมมติฐาน การออกแบบงานวจิยั การเกบ็รวบรวมและการประมวลผลขอ้มูล การเลอืกใช้กระบวนการทางสถิติที่
เหมาะสม การวเิคราะหแ์ละสรุปผลการวจิยั การประยุกตใ์นการวางแผน การน าเสนอรายงานการวจิยั การประเมนิผล 
จรยิธรรมในการท าวจิยั การประยุกตโ์ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการท าวจิยั 

               Type of research, problem identification, formulation of research conceptual framework, 
hypoDissertation,  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.  

 
 

             820 991    สมัมนาดษุฎีนิพนธ ์1                                                                                3 หน่วยกิต 
                                Dissertation Seminar I 
                                เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  

                                การเลอืกหวัขอ้เรื่อง การวเิคราะห ์วพิากษ์งานวจิยั ทางสถาปตัยกรรมและศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
การน าเสนอปากเปล่า การอภปิรายและตอบปญัหาเกีย่วกบังานวจิยัทีต่พีมิพใ์นระดบัชาตหิรอืนานาชาตใินวารสารที่
เกีย่วขอ้งกบัสาขาทีส่นใจ 

                Selecting topics,  Analysis and critics of various work in architecture and related areas, 
oral presentation, discussion and question clarification related to research publication in the field of interest  
 . 
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            820 992    สมัมนาดษุฎีนิพนธ ์2                                                                           3 หน่วยกิต 
                                Dissertation Seminar II 
                                เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  

                                การเลอืกหวัขอ้เรื่อง การวเิคราะห ์วพิากษ์งานวจิยั ทางสถาปตัยกรรมและศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
การน าเสนอปากเปล่า การอภปิรายและตอบปญัหาเกีย่วกบังานวจิยัทีต่พีมิพใ์นระดบัชาตหิรอืนานาชาตใินวารสารที่
เกีย่วขอ้งกบัสาขาทีส่นใจ การน าเสนอความกา้วหน้าในงานวจิยั รวมทัง้ไดแ้ลกเปลีย่นความเหน็ในงานวทิยานิพนธ์ 

 Selecting topics, Analysis and critics of various work in architecture and related areas, oral 
presentation, discussion and question clarification related to research publication in the field of interest. 
Progress research report and seminar on dissertation topics.   

 
 

             820 993    สมัมนาดษุฎีนิพนธ ์3                                                                              3 หน่วยกิต 
                               Dissertation Seminar III 
                                เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  

                                การเลอืกหวัขอ้เรื่อง การวเิคราะห ์วพิากษ์งานวจิยั ทางสถาปตัยกรรมและศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
การน าเสนอปากเปล่า การอภปิรายและตอบปญัหาเกีย่วกบังานวจิยัทีต่พีมิพใ์นระดบัชาตหิรอืนานาชาตใินวารสารที่
เกีย่วขอ้งกบัสาขาทีส่นใจ การน าเสนอผลการวจิยั รวมทัง้ไดแ้ลกเปลีย่นความเหน็ในงานวทิยานิพนธ ์

 Selecting topics, Analysis and critics of various work in architecture and related areas, oral 
presentation, discussion and question clarification related to research publication in the field of interest. 
Report on results of research and seminar on dissertation topics.   
 . 
             820 994    สมัมนาดษุฎีนิพนธ ์4                                                                              3 หน่วยกิต 
                                Dissertation Seminar IV 
                                เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  

                                การเลอืกหวัขอ้เรื่อง การวเิคราะห ์วพิากษ์งานวจิยั ทางสถาปตัยกรรมและศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
การน าเสนอปากเปล่า การอภปิรายและตอบปญัหาเกีย่วกบังานวจิยัทีต่พีมิพใ์นระดบัชาตหิรอืนานาชาตใินวารสารที่
เกีย่วขอ้งกบัสาขาทีส่นใจ 

                Selecting topics,  Analysis and critics of various work in architecture and related areas, 
oral presentation, discussion and question clarification related to research publication in the field of interest  

 
            811 711   การศึกษาและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมขัน้สูง                       3(3-0-6) 
                            Advanced Architectural Study and Design Process 
                            เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
                      กระบวนการในการออกแบบและก่อรปูของสถาปตัยกรรมผ่านวธิกีารและเครื่องมอืที ่สรา้งขึน้ภายใน
และภายนอกกรอบหรอืบรบิททางสถาปตัยกรรม มุ่งเน้นการสรา้งแนวคดิ เหตุผล ความเขา้ใจ และการตคีวามหมาย
ของระบบโครงสรา้งทางแนวความคดิ ทีอ่า้งองิอยู่บนพืน้ฐานของปรชัญาเป็นหลกั เพื่อน าไปสูก่ระบวนการออกแบบ
ทางสถาปตัยกรรมเชงินามธรรมและรปูธรรมทีส่รา้งแรงบนัดาลใจและความหมายใหม่สถาปตัยกรรม  
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                      Design process, methods, and tools which leads to the manifestation of architecture. 
Factors inside and outside of architectural realm are examined.  The conceptual and rational idea, 
understanding, and representation in architectural concept are focused in order to understand architecture, 
particularly in the sense of concrete and abstract viewpoints. it is hoped to create inspiration and new 
meaning in architecture.  
 
            811 721   สถาปัตยกรรมลุ่มน ้าโขง                                                                           3(3-0-6) 
                            Mekong Sub Region Architecture 
                            เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
                       สภาพแวดลอ้มดา้นนิเวศวทิยาและนิเวศวฒันธรรม ทีท่ าใหเ้กดิเอกลกัษณ์เฉพาะของสถาปตัยกรรม
ในพืน้ทีลุ่่มน ้าโขงในภาพรวม การแลกเปลีย่นรปูแบบลกัษณะการก่อสรา้ง การใชว้สัดุ และคตคิวามเชื่อดา้นการวางผงั
และการก่อสรา้งในภมูภิาคลุ่มน ้าโขงเองกบัภมูภิาคอื่น  รวมถงึอตัลกัษณ์เฉพาะของชุมชนและทอ้งถิน่ พฒันาการทาง
สถาปตัยกรรมและทศิทางการเปลีย่นแปลงในอนาคต 
                       Environment, ecology and cultural ecology, that causes the unique character of the Mekong 
Region architecture as a whole. Exchange format, construction materials and belief in planning and 
construction in the region itself and beyond including the identity of specific communities, its development 
and direction of change in the future will be studied as well. 
 
       811 722     นวตักรรมในสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินเพื่อความยัง่ยืน                                     3(3-0-6) 
                         Innovation in Vernacular Architecture for Sustainability 
                         เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
                     นวตักรรมและแนวคดิของการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและยัง่ยนืในอาคารร่วมสมยัของ
ประเทศไทย ซึง่พฒันามาจากกระบวนการและวสัดุก่อสรา้งทีม่อียู่ในสถาปตัยกรรมทอ้งถิน่ ผา่นกรณีศกึษาทัง้ในและ
ต่างประเทศ 
                     Innovation and concepts of applying appropriate technology and sustainable building that 
can apply to Thai contemporary architecture. The development process and available construction materials 
in each region will be studied through case studies as well. 
 
        811 723     สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้                                           3(3-0-6) 
                          Southeast Asia Vernacular Architecture 
                         เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
                     สภาพแวดลอ้มดา้นนิเวศวทิยาและนิเวศวฒันธรรม ทีท่ าใหเ้กดิเอกลกัษณ์เฉพาะของสถาปตัยกรรม
ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตใ้นภาพรวม การแลกเปลีย่นรปูแบบลกัษณะการก่อสรา้ง การใชว้สัดุ และคตคิวาม
เชื่อดา้นการวางผงัและการก่อสรา้งในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตก้บัภูมภิาคอื่น  รวมถงึอตัลกัษณ์เฉพาะของชมุชนและ
ทอ้งถิน่ พฒันาการทางสถาปตัยกรรมและทศิทางการเปลีย่นแปลงในอนาคต 
                    Study of environment, ecology and cultural ecology, that causes the unique character of 
Southeast Asia architecture as a whole. Exchange format, construction materials and belief in planning and 
construction in the region itself and beyond including the identity of specific communities, its development 
and direction of change in the future will be studied as well. 
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        811 724     เศรษฐกิจสรา้งสรรคใ์นสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน                                             3(3-0-6) 
                           Creative Economics in Vernacular Architecture 
                          เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
                     แนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรคเ์พื่อการประยุกตใ์ชใ้นสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ รวมถงึการวเิคราะหคุ์ณค่า
เพื่อพฒันาเอกลกัษณ์ทางสถาปตัยกรรม ทีส่อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและวถิชีวีติของคนในปจัจุบนั ผ่าน
หลกัวชิาการและกรณีศกึษา ทีจ่ะสามารถสง่เสรมิและบรูณาการใหเ้กดิการสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิต่อทอ้งถิน่อย่าง
ยัง่ยนื  
                      Creative economics for applications in vernacular architecture, the value analysis to develop 
a unique architectural character that consistent with the changes of society and way of life in contemporary 
through theories and case studies in order  to promote and integrate the creation of economic value to local 
sustainability. 
 
        811 731     การวิพากษส์ถาปัตยกรรม                                                                          3(3-0-6) 
                           Architectural  Criticism 
                         เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
                     ปรชัญาและแนวคดิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อรปูของสถาปตัยกรรม ตัง้แต่ยุคสถาปตัยกรรมสมยัใหม่ใน
ปลาย ศตวรรษที ่18 จนถงึยุคปจัจุบนั โดยครอบคุลมกระแสสถาปตัยกรรมตะวนัตกและตะวนัออก มุ่งเน้นการ
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และ วพิากษ์ ความสมัพนัธร์ะหว่างทฤษฎแีละปฏบิตัใินบรบิทของสถาปตัยกรรม เพื่อใหเ้กดิ
ความเขา้ใจสถาปตัยกรรมในเชงินามธรรมและรปูธรรม  
                     Philosophies and Concepts relating to the emergence of architecture. By reading from the 
era of Modern Architecture towards present, Western and Eastern architecture are both examined. In 
particular, architectural analysis, synDissertation, and criticism towards the relationship between theory and 
practice are focused. This leads to the understanding of architecture in the sense it stands for both 
abstracted and concreted positions. 
 
        811 732     สุนทรียศาสตรแ์ละความหมายในงานสถาปัตยกรรม                            3(3-0-6) 
                          Aesthetics and Meaning in Architecture 
                         เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
                    ปรชัญา แนวคดิ และพฒันาการ ดา้นสนุทรยีศาสตรแ์ละความหมาย โดยเน้นสถาปตัยกรรมเป็นส าคญั 
ศกึษาแนวคดิและปรชัญาพืน้ฐานในการก่อรปูขึน้ของงานสถาปตัยกรรมในวฒันธรรมตะวนัตกและตะวนัออก โดย
มุ่งเน้นความเขา้ใจและการตคีวามหมายของระบบโครงสรา้งทางความหมายของสถาปตัยกรรม รวมถงึการวเิคราะห์
สถาปตัยกรรมในเชงินามธรรมและรปูธรรม 
          Philosophy, concept, and development of meanings and aesthetics, particularly within 
architectural realm. It is related to the manifestation of both Eastern and Western architecture. The 
understanding of architectural meaning and representation is focused, both abstract and concrete viewpoints. 
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        811 733     ประวติัศาสตรส์ถาปัตยกรรมในศตวรรษท่ี 20                                       3(3-0-6) 
                          History of Architecture in the twentieth Century 
                         เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
                          ประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรม ในศตวรรษที ่20 ปรชัญาและแนวความคดิทีม่ผีลต่อรปูแบบ
สถาปตัยกรรม ในสมยันัน้ พฒันาการ รปูแบบและแนวคดิสถาปตัยกรรมในอารยธรรมตะวนัตก ทีม่อีทิธพิลต่อการ
ออกแบบ สถาปตัยกรรมเอเชยี และ ผลกระทบทีม่ต่ีอสถาปตัยกรรมในประเทศไทย ในช่วงศตวรรษที ่20 
                     History in Twentieth Century Architecture and the influence of Conceptual and philosophical 
aspects towards architectural styles during such period are focused. The evolutions of western architecture, 
which affect the design of Asian Architecture and Thai modern architecture, are also examined. 
 
 
        811 734     ประวติัศาสตรส์ถาปัตยกรรมเอเชีย                                                      3(3-0-6) 
                          History of Asian Architecture 
                         เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
                     ประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรมตะวนัออกตามแหล่งอารยธรรมส าคญัในทวปีเอเชยี เน้นกรณีศกึษา 
สถาปตัยกรรมประเภทอาคารและกลุ่มอาคารในประเทศ อนิเดยี จนี ญีปุ่น่ ไทย และ ประเทศเพื่อนบา้น ทีไ่ดร้บั
อทิธพิลจาก วฒันธรรมและปจัจยัแวดลอ้มต่างๆ รวมถงึการเลอืกใช ้โครงสรา้ง วสัดุและวธิกีารก่อสรา้ง  
                    History and case studies of architecture that are located in Asian Continent, in particular 
major buildings in China, Japan, India, Thailand, and neighboring countries. The influence of culture, 
environment, building material, structure, and construction techniques are considered.  
 
 
        804 713     พฤติกรรมกบัสภาพแวดล้อม                                                                3(3-0-6) 
                          Behavior and environment 
                         เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
                    ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพแวดลอ้ม  พฤตกิรรม และการวางแผน  การศกึษาพฤตกิรรมกบั
สภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วกบัสถานทีแ่ละปรากฏการณ์พฤตกิรรมดา้นสงัคม การน าไปใชป้ระโยชน์ในการก าหนดนโยบาย
ดา้นสิง่แวดลอ้ม และการวางแผน 
                   Theories linking environment, behavior and design. Environment and behavior studies (EBS) 
on place issues, and socio-behavioral phenomena. Utilization of EBS in environmental policy and planning. 
 
        804 714      นิเวศวิทยาภมิูทศัน์                                                                                   3(3-0-6) 
                           Urban Ecology 
                         เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
                    ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีโครงสรา้ง หน้าที ่และระบบทีเ่กีย่วกบันิเวศวทิยาเมอืง  และศกึษา
ตวัอย่างงาน และกรณีศกึษาทีด่ ีเป็นตน้แบบในการวางแผนรกัษาและพฒันาระบบนิเวศของเมอืงของต่างประเทศและ
ในประเทศไทย 
                   Study of concepts, theories, structures, functions and systems related to urban ecology. 
Exploring examples of conservation and development plan of urban ecology in Thailand and abroad. 
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          804 731   การอนุรกัษ์ชุมชนเมอืงและชนบท                                                               3(3-0-6) 
                          Rural and urban  conservation 
                         เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
                       ความจ าเป็นในการอนุรกัษ์ชุมชนเมอืงและชนบท ปญัหาและประวตัคิวามเป็นมาในการอนุรกัษ์ 
มาตรการและแนวปฏบิตัใินการอนุรกัษ์จากภาครฐัและประชาชนในประเทศต่างๆ และในประเทศ สมัมนากรณีศกึษา 
ฝึกภาคปฏบิตักิารส ารวจชมุชนและวางแผนอนุรกัษ์ 
                    Purposes of rural and urban conservation. Problems and history of rural and urban 
conservation. Practical guide in conservation. Seminar of case studies. Field study in conservation. 
 
          810 701   เทคโนโลยีอาคาร                                                                                         3(3-0-6) 
                          Building Technology 
                         เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
                   ประวตัแิละววิฒันาการของเทคโนโลยอีาคารในดา้นต่าง ๆ เช่น แนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐานทางดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาคารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัวสัดุอาคาร ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้ม การประยุกต์
เทคโนโลยใีนการประหยดัพลงังานในอาคาร และกรณีศกึษาในดา้นเทคโนโลยอีาคาร 
         History and evolution of building technology in different topics such as concept and theory in 
science and building technology that relate to building materials, environmental control systems, 
technological applications for energy saving in buildings, and building technology case studies.     
 
 
          810 704   การบูรณาการเทคโนโลยีอาคาร                                                               3(2-3-5) 
                          Integrated Building Technology 
                         เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
                        บรูณาการการออกแบบสถาปตัยกรรมและเทคโนโลยอีาคาร ซึง่ประกอบดว้ย เทคโนโลยใีนการ
ก่อสรา้ง เทคโนโลยโีครงสรา้งอาคาร และเทคโนโลยงีานระบบอาคาร 
                    The integration of architectural design with building technology, which includes construction 
technology, structural technology and building systems technology. 
 
          810 711   สถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรกัษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม                           3(3-0-6) 
                          Architecture for Energy and Environment Conservation 
                         เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
                   สถาปตัยกรรมสเีขยีว ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในอาคาร วสัดอุาคารกบัการใชพ้ลงังาน การ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากการใชพ้ลงังานในอาคาร และการออกแบบสถาปตัยกรรมเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน
และสิง่แวดลอ้ม 
                   Green architecture, efficiency of energy use in buildings, building materials and energy 
consumption, assessment of environment affect from energy use in building and architectural design for 
energy and environmental conservation. 
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          810 721   แสงสว่างในงานสถาปัตยกรรม                                                                   3(2-3-5) 
                          Lighting in Architecture 
                         เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
                        ทฤษฎแีสงสว่าง การใหแ้สงสว่างโดยแสงธรรมชาตแิละแสงประดษิฐใ์นเชงิปรมิาณและในเชงิคุณภาพ
เพื่อบรูณาการในงานสถาปตัยกรรม 
                    Lighting theory, daylighting and artificial lighting on both the quantity and quality of lighting as 
an integrated part of architecture. 
 
          810 722   วสัดอุาคาร                                                                                                 3(2-3-5) 
                           Building Materials 
                         เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
                     ประวตัคิวามเป็นมา และววิฒันาการของวสัดุอาคาร การผลติวสัดุ ผลกระทบของวสัดุอาคารต่อ
สิง่แวดลอ้ม  การประยุกตว์สัดุในอาคารและกรณีศกึษา    
                    History and development of building materials. Material production. Material and 
environmental impacts. Applying materials in building and case study.  
 
          820 998   ดษุฎีนิพนธ ์    (ส าหรบันักศึกษา แบบ 1.1)                               48 หน่วยกิต                                                    
                          Dissertation 
                         เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  

               การท าวจิยัดา้นสถาปตัยกรรม การเสนอเคา้โครงดุษฎนิีพนธแ์ละรายงานความกา้วหน้าของงานวจิยัใน
รปูการสมัมนาต่อคณะกรรมการบณัฑติศกึษาของหลกัสตูร  

 Conducting research in the field of architecture presenting Dissertation proposal and progress 
reports to the graduate committee in seminar and writing the results in the form of a Dissertation. 
 
 
 
         820 999   ดษุฎีนิพนธ ์    (ส าหรบันักศึกษา แบบ 2.1)                               36 หน่วยกิต                                                    
                          Dissertation 
                         เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  

               การท าวจิยัดา้นสถาปตัยกรรม การเสนอเคา้โครงดุษฎนิีพนธแ์ละรายงานความกา้วหน้าของงานวจิยัใน
รปูการสมัมนาต่อคณะกรรมการบณัฑติศกึษาของหลกัสตูร  
 Conducting research in the field of architecture presenting Dissertation proposal and progress reports to 
the graduate committee in seminar and writing the results in the form of a Dissertation. 
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3.2 ช่ือ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์
3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ท่ี ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวับตัร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คณุวฒิุ 

1 นาย ทรงยศ วรีะทวมีาศ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
2 นายสรนาถ สนิอุไรพนัธ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
3 นายชพูงษ์ ทองค าสมุทร x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ สถ.ด. (สถาปตัยกรรม) 
4 นางสาวจนัทนยี ์จริณัธนฐั x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
5 นายสกัการ ราษสีทุธิ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) 

หมายเหต ุ รายละเอยีดเกีย่วกบัประวตั ิผลงานทางวชิาการ และภาระงานสอน ใหด้ใูนภาคผนวก 
 

3.2.2 อาจารยป์ระจ า  
ท่ี ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวับตัร

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คณุวฒิุ 

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

(Architecture Design & 
Theory) 

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

10 นายชพูงษ์ ทองค าสมุทร x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ สถ.ด. (สถาปตัยกรรม) 
11 นาย วรฐั ลาชโรจน์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) 
12 นาย สญชยั ลบแยม้ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Urban and Regional 

Science)  
13 นายสกัการ ราษสีทุธิ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Architecture) 

3.2.3 อาจารยพิ์เศษ  
ท่ี ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ หน่วยงานท่ีสงักดั 
1 นางอรศริ ิปาณินท ์ ศาสตราจารย ์ สถ.ด.

(สถาปตัยกรรม) 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

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

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
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3 นางสาวโสภา วศิษิฏศ์กัดิ ์ อาจารย ์ Ph.D. 
(Architecture)  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

4 นายยอดเยีย่ม เทพธรานนท ์ - ดุษฎบีณัฑติ
กติตมิศกัดิ ์
(สถาปตัยกรรม
ศาสตร)์ 

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

 
4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  

          ไม่ม ี
5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าดษุฎีนิพนธ ์

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การท าวจิยัดุษฎนีิพนธเ์กีย่วกบัสถาปตัยกรรมศาสตร ์โดยใหม้กีารด าเนินการ การเสนอเคา้โครง การทบทวน

วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การเรยีบเรยีงผลการวจิยั การเสนอ
ผลการวจิยัในรปูบทความตพีมิพใ์นวารสารหรอืเผยแพรใ่นการประชุมวชิาการระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาติ  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
5.2.1 มคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นสถาปตัยกรรมศาสตร ์
5.2.2 มทีกัษะการท างานดา้นสถาปตัยกรรมศาสตร ์
5.2.3 มกีารพฒันาดา้น ทศันคต ิคุณธรรม จรยิธรรม บุคลกิภาพ  

5.3 ช่วงเวลา 
แบบ 1.1  
ภาคการศกึษา 1 ปีที ่1 เป็นตน้ไป 
 แบบ 2.1  
ภาคการศกึษา 1 ปีที ่2 เป็นตน้ไป 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 1.1  48 หน่วยกติ  
แบบ 2.1  36 หน่วยกติ  

5.5 การเตรียมการ 
มีการก าหนดชัว่โมงให้ค าแนะน าปรึกษาในการท าดุษฎีนิพนธ์ เช่น การเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะน า

แหล่งขอ้มูล มกีารก าหนดเวลาเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ การเตรยีมอุปกรณ์เครื่องคอมพวิเตอร์เพื่อช่วยการ
คน้ควา้ท าวทิยานิพนธ ์

 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

การประเมนิผลงานการท าดุษฎนีิพนธ ์โดยการสอบหรอืประเมนิเคา้โครงดุษฎนีพินธโ์ดยการจดัสอบน าเสนอ
ทีม่อีาจารยส์อบไม่ต ่ากว่า 5 คน การประเมนิความกา้วหน้าจดัน าเสนอกบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แต่งตัง้ การ
สอบป้องกนัดุษฎนิีพนธโ์ดยการจดัสอบน าเสนอทีม่อีาจารยส์อบไม่ต ่ากว่า 5 คน ซึง่มกีรรมการภายนอกอย่างน้อย 1 
คน การประเมนิผลงานตพีมิพเ์ผยแพร ่
 หลกัสตูรแบบ 1.1 จะตอ้งมผีลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ หรอืไดร้บัการตอบรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ระดบันานาชาตทิีม่กีรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตพีมิพ ์และเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้
อย่างน้อย 2 บทความ หรอืมบีทความหนึ่งบทความทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาตทิีม่กีรรมการภายนอก
ร่วมกลัน่กรองก่อนการตพีมิพ ์และอกีหนึ่งบทความตอ้งน าเสนอต่อทีป่ระชมุวชิาการระดบันานาชาตทิีม่รีายงานการ
ประชุม โดยบทความดงักล่าวจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัหวัขอ้ดุษฎนีิพนธแ์ละไดร้บัการยอมรบัจากคณะกรรมการดุษฎนีิพนธ ์

หลกัสตูรแบบ 2.1 จะตอ้งมผีลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ หรอืไดร้บัการตอบรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ระดบันานาชาตทิีม่กีรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรองก่อนการตพีมิพ ์และเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้อย่างน้อย 1 
บทความ 
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หมวดท่ี 4.  ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยุทธห์รอืกิจกรรมการด าเนินการ 
มปีระสบการณ์พรอ้มปฏบิตังิานในวชิาชพี ไดร้บัการฝึกฝนใหม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ตรงที่

สอดคลอ้งกบัการปฏบิตังิานในสาขาอาชพี 
พรอ้มต่อการเปลีย่นแปลง ไดร้บัการฝึกฝนใหม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในสถาน 

การณ์ทีแ่ตกต่างหลากหลาย มกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด 
เวลา 

เรยีนรูต้ลอดชวีติ ไดร้บัการฝึกฝนใหศ้กึษาคน้ควา้หาความรูแ้ละ
ประสบการณ์เพิม่เตมิไดด้ว้ยตนเองตลอดชวีติ 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 
2.1 คณุธรรมและจริยธรรม 

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

2.1.1 ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) สามารถจดัการปญัหาในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชพี และเป็นผูน้ าหรอืมี

สว่นรเิริม่ใหม้กีารทบทวนและวนิิจฉยัปญัหาทางจรรยาบรรณวชิาการและวชิาชพีไดอ้ย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
(2) มภีาวะผูน้ าในการสง่เสรมิใหม้กีารประพฤตปิฏบิตัตินตามกรอบคุณธรรมและจรยิธรรมของ

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

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

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

2.2 ความรู ้
         สามารถพฒันานวตักรรมหรอืสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ มคีวามเขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ละลกึซึง้ในองคค์วามรู้

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

และสามารถน ามาประยุกตใ์นการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการหรอืการปฏบิตังิานในวชิาชพี 
(2) สามารถท าการวจิยัหรอืปฏบิตัิงานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีได้อย่างลกึซึ้ง โดยการพฒันา

ความรูใ้หม่ๆ หรอืการประยุกตว์ธิปีฏบิตังิานใหม่ๆ ได้ 
(3) มคีวามรูค้วามเขา้ใจในพฒันาการใหม่ๆ ในสาขาวชิา รวมถงึงานวจิยัทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันา

ความรูใ้หม่หรอืการปฏบิตังิานในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีในปจัจุบนัและการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ์ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ(ถา้ม)ี 
2.2.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านความรู ้

(1) การสอนหลายรปูแบบในรายวชิาตามหลกัสตูร ไดแ้ก่ การบรรยาย อภปิราย การจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้การใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

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

2.2.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านความรู ้
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขยีน สอบภาคปฏิบัติ การท า

แบบฝึกหดั การท ารายงาน การน าเสนอรายงานในการประชุมวชิาการของหลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
สถาปตัยกรรมศาสตร ์

(2) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 
2.3 ทกัษะทางปัญญา 

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

2.3.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 
(1) สามารถสงัเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพฒันา

ความรูห้รอืแนวความคดิใหม่ๆโดยบรูณาการเขา้กบัความรูเ้ดมิไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์
(2) สามารถด าเนินโครงการศึกษาที่ส าคญัหรือโครงการวิจยัทางวิชาการได้ด้วยตนเอง และหา

ขอ้สรุปทีส่มบรูณ์เพื่อขยายองคค์วามรูห้รอืแนวทางปฏบิตัใินวชิาชพีไดอ้ย่างมนียัส าคญั 
2.3.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 

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

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

2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผิดชอบ 
         มคีวามสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผน วเิคราะห์และ

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

หรอืปญัหาทางวชิาการไดอ้ย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิม่พนูประสทิธภิาพการท างานของกลุ่ม 
(2) มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้ รวมทัง้วางแผนพฒันาและปรบัปรุงตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพใน

การท างานระดบัสงูได ้
2.4.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

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

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

2.5 ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        สามารถคดักรองขอ้มลูทางคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพื่อน ามาใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในประเดน็ปญัหาที่

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

2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มคีวามสามารถในการใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรห์รอืคณิตศาสตรห์รอืกระบวนการวจิยัใน

การคดิวเิคราะหห์รอืแกป้ญัหาการปฏบิตังิานหรอืปญัหาทางวชิาการทีส่ลบัซบัซอ้นได ้
(2) มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา

ความรูด้ว้ยตนเอง และการสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการในรปูแบบต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเรยีนรูข้องผูอ้ื่นได ้
2.5.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร

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

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

บทความ สือ่ต่างๆ 
(3) ประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติ โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

แสดงตารางแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา ตาม
ตวัอย่างในประกาศของมหาวทิยาลยั โดยใหใ้สเ่ป็นเอกสารแนบทา้ย หน้า 

 



-26- 

หมวดท่ี 5.  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน 

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

  อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาโดย 
2.1 เทยีบเคยีงผลการเรยีนของนกัศกึษาทีเ่รยีนในรายวชิา ซึง่อาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชัน้ปี ต่างคณะ แลว้แต่กรณี 

เพื่อน าผลมาใชใ้นการปรบัปรุงรายวชิา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวชิาทุกปีการศกึษา โดยอาจพจิารณาร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาอื่นทีม่เีนื้อหาใกลเ้คยีง

กนั เพื่อไม่ใหเ้กดิความซ ้าซอ้น หรอืใหเ้กดิความสมัพนัธแ์ละต่อเนื่อง แลว้แต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทยีบเคยีง
กบัรายวชิาของสถาบนัอื่น หรอืเทยีบเคยีงกบัต าราหรอืบทความทางวชิาการหรอืผลการวจิยั เพื่อใหเ้กดิการพฒันา
เน้ือหาใหท้นัสมยัและมมีาตรฐานทางวชิาการ 

2.3 ทบทวนและวเิคราะหจ์ากผลงานการท าวทิยานพินธ ์
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1 เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที ่9 ขอ้ 
54.3 หรอืระเบยีบทีจ่ะทีป่รบัปรงุใหม่ 

3.2 นกัศกึษาทีจ่ะส าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรนี้ จะตอ้งมผีลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ดงัต่อไปนี้ 
- หลกัสตูรแบบ 1.1 จะตอ้งมผีลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ หรอืไดร้บัการตอบรบัใหต้พีมิพ์ในวารสารวชิาการ

ระดบันานาชาตทิีม่กีรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตพีมิพ ์และเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้
อย่างน้อย 2 บทความ หรอืมบีทความหนึ่งบทความทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาตทิีม่กีรรมการภายนอก
ร่วมกลัน่กรองก่อนการตพีมิพ ์และอกีหนึ่งบทความต้องน าเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาตทิีม่รีายงานการ
ประชุม โดยบทความดงักล่าวจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัหวัขอ้ดุษฎนีิพนธแ์ละไดร้บัการยอมรบัจากคณะกรรมการดุษฎนีิพนธ์ 

- หลกัสตูรแบบ 2.1 จะตอ้งมผีลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพร ่หรอืไดร้บัการตอบรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ระดบันานาชาตทิีม่กีรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรองก่อนการตพีมิพ ์ และเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้อย่างน้อย 1 
บทความ 
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หมวดท่ี 6.  การพฒันาคณาจารย ์
1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม ่

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

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

หวัข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธาน
หลกัสตูร 

1.5 การก าหนดใหอ้าจารยใ์หม่เขา้รว่มสงัเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลกัสตูร 
2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะให้แก่อาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล 
(1) ก าหนดใหอ้าจารยต์อ้งเขา้รบัการอบรมเพื่อพฒันาตนเองดา้นการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการ

ประเมนิผล ตามความตอ้งการของอาจารย ์และเป็นไปตามนโยบายของมหาวทิยาลยั ซึง่มหาวทิยาลยัมกีารเปิด
หลกัสตูรอบรมเพื่อพฒันาอาจารยใ์นหวัขอ้ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การผลติผลงานทาง
วชิาการ เป็นประจ าทุกปี 

(2) การจดัใหม้กีารสอนแบบเป็นทมี ซึง่จะสง่เสรมิโอกาสใหอ้าจารยไ์ดม้ปีระสบการณ์การสอนร่วมกบัคนอื่น 
รวมถงึการมโีอกาสไดเ้ป็นผูร้บัผดิชอบรายวชิา ผูป้ระสานงาน และผูร้่วมทมีการสอน 

(3) การสง่เสรมิหรอืสรา้งโอกาสใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ดา้นการจดัการเรยีนการสอน
ระหว่างอาจารยใ์นหลกัสตูร หรอืท าวจิยัการเรยีนการสอนทีส่ามารถน าไปเผยแพร่ในการประชมุวชิาการทีม่กีารจดัการ
เรยีนการสอนในสาขาวชิาเดยีวกนัของหลายๆ สถาบนั 

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชพีดา้นอื่นๆ 
(1) การสง่เสรมิใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมการอบรม การประชุมสมัมนาในสาขาวชิาการหรอืวชิาชพีทีจ่ดัทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลยั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
(2) การสง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ลติผลงานทางวชิาการในรปูแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุม

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

การจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ก าหนดใหทุ้กหลกัสตูรมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ซึง่
ตอ้งท าหน้าทีด่งันี้ 

1.1 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 ติดตามผลหลกัสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี เช่น ผู้ใช้บณัฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษา

ปจัจุบนั 
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 ์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 

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

   1).  ซดี-ีรอม ได แก  
 COMPENDEX PLUS  
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 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 ์(Dissertation Abstracts Database)  
 ฐานขอ้มลูหน้าสารบญัวารสาร (Current Contents Database)  
 E-Dissertation  
 ฐานขอ้มลู Project  

 
2.2.2 ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

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

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

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

2.2.2.4. ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database ) คอื  ฐานขอ้มลูทีใ่หร้ายการอา้งองิและ
สาระสงัเขปของบทความหรอืเอกสาร 

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

   2). ระบบออนไลน์  ไดแ้ก ่
 เครื่องสบืคน้ขอ้มลู  12  เครื่อง 
 เครื่องสบืคน้ฐานขอ้มลูหอ้งสมุด  (ความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุดคณะ

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

 1).  วารสาร  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).  เครื่องคอมพวิเตอรไ์วบ้รกิารนักศกึษา จ านวน   80  เครื่อง  ในหอ้งคอมพวิเตอรค์ณะฯ  และมเีครื่อง

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

ประจ าทุกปี 
6).  จดัหาอปุกรณ์และบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประจ าหอ้งบรรยาย หอ้ง

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

อาคาร   ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนของสาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์เป็นประจ าทุกปี 

http://arch.kku.ac.th/archlibrary/
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
กระบวนการตดิตามและประเมนิผลความเพยีงพอของต ารา หนงัสอื วารสาร ฯลฯ มวีธิกีารดงันี้ 
อาจารยป์ระจ าวชิา และคณาจารยใ์นหลกัสตูรแจง้ผ่านประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และพจิารณา

ในคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการวางแผนภาคและเมอืงมหาบณัฑติ ทุกปีการศกึษา 
 

3 การบริหารคณาจารย ์
3.2 การรบัอาจารยใ์หม ่
การคดัเลอืกและรบัอาจารยใ์หม่ เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีเ่กีย่วข้องกบัการ

บรหิารงานบุคคล  
3.3 การมีส่วนรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
คณาจารยท์ุกคนในหลกัสตูร มสี่วนร่วมในการก าหนดแผนการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละภาคการศกึษา 

การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกบัการจดัการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของ
นกัศกึษา การวดัและประเมนิผล ฯลฯ โดยการจดัใหม้กีารประชุมทุกๆ เดอืน  

3.4 การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 
หลักสูตรมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยภายใน 

ประเทศ หรือต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ  หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ
นกัศกึษา  เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจอย่างลกึซึง้เฉพาะทางเกีย่วกบัสถาปตัยกรรมศาสตร ์เรยีนรูจ้ากผูม้ี
ประสบการณ์ตรง ฯลฯ 
4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.2 การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
การก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การบรหิารงานบุคคล และส าหรบัหลกัสตูรนี้ มคีวามจ าเป็น (ถา้ม)ี ตอ้งมบีุคลากรสายสนบัสนุนท าหน้าที ่ ดแูลระบบ
คอมพวิเตอรข์องหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์

4.3 การเพ่ิมทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 
การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนของหลกัสตูรนี้ ด าเนินการโดย การใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรม การทศันศกึษา 

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

5.2 การให้ค าปรกึษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรมกีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการใหแ้ก่นกัศกึษาทุกคน เพื่อท าหน้าที่

ใหค้ าปรกึษาแนะน าดา้นการเรยีน โดยอาจารยห์นึ่งคนต่อนกัศกึษา 5 คน และอาจารยต์อ้งก าหนดชัว่โมงใหค้ าปรกึษา
แก่นักศกึษา อย่างน้อยสปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง  และการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาดุษฎนีิพนธ ์ตามเกณฑม์าตรฐานและ
ระเบยีบของมหาวทิยาลยั 

5.3 การอทุธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัที่เกี่ยวข้องกบัการอุทธรณ์โทษส าหรับ

นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  
6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต 

การศกึษาความตอ้งการของตลาดงาน สงัคม และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ด าเนินการดงันี้ 
6.2 การส ารวจความตอ้งการของตลาดงานและผูใ้ชบ้ณัฑติ ก่อนการปรบัปรุงหลกัสตูรทุกรอบ 5 ปี 
6.3 การส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ทุกรอบการผลติบณัฑติตามหลกัสตูร 
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7 ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานของหลกัสตูร เป็นไปตามระบบการประเมนิผลการจดัการหลกัสูตร มหาวทิยาลยั  

ขอนแก่น ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน
ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ 27 ตวัชีว้ดั  ดภูาคผนวก 8 หน้า 86 

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

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมนิกลยุทธก์ารสอน 

(1) การประชุมรว่มของอาจารยใ์นภาควชิา/สาขาวชิาเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ขอค าแนะน า 
ขอ้เสนอแนะจากอาจารยท์ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ หรอืเพื่อนร่วมงาน 

(2) การแลกเปลีย่นโดยสนทนากบันกัศกึษา เพื่อสะทอ้นผลการจดัการเรยีนการสอนในช่วงของการเรยีนแต่
ละรายวชิา 

(3) การประเมนิจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา เปรยีบเทยีบพฒันาการหรอืความเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้จากการใชก้ลยุทธก์ารสอนทีแ่ตกต่างกนั 

(4) การท าวจิยัในชัน้เรยีน เพื่อประเมนิภาพรวมของการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิาหรอืกลุ่ม
รายวชิา 

1.2 การประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 
(1) การประเมนิประสทิธภิาพการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา ทกุสิน้ภาคการศกึษา ตามระบบของ

มหาวทิยาลยั 
(2) การประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยหวัหน้าภาควชิา หรอืประธานหลกัสตูร หรอืเพื่อนรว่มงาน ตาม

ระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของอาจารย/์พนกังานสายผูส้อน 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมนิหลกัสูตร โดยนักศกึษาปจัจุบนัและอาจารย์ เพื่อน าขอ้มูลมาทบทวนและปรบัปรุงการจดัการ
แผนการเรยีน การจดัการเรยีนการสอน และเน้ือหารายวชิาทีอ่าจซ ้าซอ้น ไม่ทนัสมยั ยาก/ง่าย เป็นตน้ 

2.2 การประเมนิหลกัสตูรโดยศษิยเ์ก่า เพื่อตดิตามผลการน าความรูแ้ละประสบการณ์ที่ได้รบัจากการศกึษาใน
หลกัสตูรไปใชใ้นการท างาน 

2.3 การประเมนิผลโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อส ารวจความพงึพอใจและความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ณัฑติ 
เกีย่วกบัคุณภาพของบณัฑติทีจ่บจากหลกัสตูรนี้ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตร ซึ่ง เ ป็นไปตามระบบการประเมินผลการ จัดการหลักสูตร 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑ์การ
ประเมนิประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ 27 ตวัชีว้ดั (ตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรนี้ หมวดที ่7 ขอ้ 7) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
ผูบ้งัคบับญัชา และ/หรอืเพื่อนร่วมงาน แลว้แต่กรณี มาปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาทีต่น
รบัผดิชอบ 

4.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรน าผลประเมนิตามระบบการจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั ซึง่ด าเนินการ
ทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรบัปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรบัปี
การศกึษาถดัไป 

4.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร น าผลการประเมนิภาพรวมของหลกัสูตรโดยนักศกึษาปจัจุบนัและอาจารย ์
โดยศษิยเ์ก่า และโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื่อทบทวนและพจิารณาในการน าไปแกไ้ขปรบัปรุงหลกัสตูร ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนดในระบบประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

 

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

