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ค าน า 
 

  นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงลงพระปรมาภิไธยให้จัดตั้งคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาค
ที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ นับแต่นั้นมาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีการพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีความทันสมัยและมุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพเพื่อออกไปร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเมืองและชนบท คณะฯ มีปรัชญาที่เน้นในด้านการศึกษาด้าน
สถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาของวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านสถาปัตยกรรม 
ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้องในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  ในปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับนักศึกษาเพื่อเข้า
ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน 6 หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาโทมี 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรการ
วางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 2. หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 3. หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)    และ   4. หลักสูตร
ออกแบบมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ระดับปริญญาเอกมี 2 หลักสูตรได้แก่ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง .ศ.2561) และ 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
วางแผนภาคและเมือง  (หลักสูตรปรับปรุ ง  พ .ศ .2562)  ทั้ งนี้ ทุ กหลักสูตรได้ผ่ านการอนุมัติ โดยสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education)  
  คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้เป็นคู่มือในการศึกษา ปฎิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม และสามารถ
ส าเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวัง  
  

 
 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กรกฎาคม 2562 
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ประวัติความเป็นมา 

  
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 4 (พ.ศ.2520-
2524) และในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) เพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนที่มีความรู้ทางด้าน
วิชาชีพสถาปัตยกรรมให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้าที่ 10 เล่มที่ 105 ตอนที่ 28 ลงวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 นับเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาคที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2531 ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเร่ิมเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 
2547 ในหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต  ต่อมาในปีการศึกษา 2548 คณะได้ขยายโอกาสทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น โดยเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม    

ในปีการศึกษา  2551  เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร และปีการศึกษา  2555  ได้เปิดรับนักศึกษาในระดับระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มขึ้นอีก 2  
หลักสูตร คือหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และระดับปริญญาเอก  ใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 ส าหรับในปีการศึกษา 2557  คณะฯ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เปิดสอนในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มขึ้นอีก 2 หลักสูตร ซึ่งมีทั้งหลักสูตรทั้งระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท โดยได้รับการ
อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกจ านวน 1 หลักสูตร ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 คือ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2557   

 
วัตถุประสงค ์  

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ดังนี้ 
 1.  เพื่อผลิตสถาปนิก และนักออกแบบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) 
 2.  เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมกายภาพ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 
  2.1  ทางด้านชุมชนเมือง และชุมชนชนบท 
  2.2  ทางด้านสถาปัตยกรรมหลัก 
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  2.3  ทางด้านที่อยู่อาศัยในเขตเมืองและชนบท 
  2.4  ทางด้านเทคนิคสถาปัตยกรรม 
  2.5  ทางด้านอุตสาหกรรมศิลป์ 
  2.6  ทางด้านภูมิสถาปัตย์ 
  2.7  ทางด้านสถาปัตยกรรมเพื่อการเกษตร 
  2.8  ทางด้านการพัฒนาวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น  

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อมกายภาพแก่ภาครัฐบาลและเอกชน 
 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการจัดการ และจัดหาที่อยู่อาศัยชนบท ให้มีความพึงพอใจที่สอดคล้องกับ
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ โดยเน้นให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถช่วยตนเองได้ 
 5. เพื่อเป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมกายภาพในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6. เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการอบรม สัมมนา และอ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ในสาขาสถาปัตยกรรมและ
สภาพแวดล้อมกายภาพ 
 7. เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการให้บริการวิชาการ ด้านการออกแบบ และผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม 
 

การผลิตบัณฑิต 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตร
แรกโดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2531 จ านวน 25 คน และรับเพิ่มเป็นจ านวน 60 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2537  ในปีการศึกษา 2548 คณะฯได้เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาใน สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 40 คน ในปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งสองหลักสูตร
รวมปีละ 150 คน แบ่งเป็น  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 70 คน  และ สาขาวิชาการออกแบบ  
จ านวน  80  คน   
 หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับนักศึกษาเพื่อเข้า
ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน 6 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาโท มี 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2) หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง 3) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร และ 4) 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ระดับปริญญาเอกมี 2 หลักสูตรได้แก่ 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
วางแผนภาคและเมือง    
 ทั้ งนี้  ทุกหลักสูตรได้ผ่านการอนุมัติ โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) 
 
 
 



6 
 

 

 

วิสัยทัศน ์
(Vision) 

 
 การอุทิศตนด้วยการออกแบบ (Devotion by Design) ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานการอุทิศเพ่ือสังคม 
(Social Devotion) ของมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายหลัก 3 ด้าน คือ  

1) ต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นและภูมิปัญญา (Local Wisdom),  

2) สานประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาบันกับชุมชน (Community Care),  

3) สร้างมูลค่าจากองค์ความรู้ การออกแบบ การสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา (Creative Economy) 

 

พันธกิจ 
(Mission) 

 
  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : 
 ผลิตบัณฑิตด้านสถาปัตยกรรมให้มีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองเพ่ือทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ตลอดเวลา 

 สร้างสรรค์งานวิจัยด้าน Built Environment ที่มมีาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  สร้าง
องค์ความรู้ และบูรณาการสู่การศึกษา เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

 บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็ง 

 อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 

 
 

ค่านิยม 
(Value) 

 

               คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขับเคลื่อนด้วยค่านิยม 3 ประการ ได้แก่ 
1. ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
2. การบูรณาการ (Integration) 
3. การท างานเป็นระบบ (Systematic Working)  

              เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงการด าเนินการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
และการมุ่งให้เกิดผลเชิงบูรณาการจากการด าเนินโครงการและกิจกรรมที่สามารถตอบสนองได้มากกว่า 1 พันธ

กิจ หรือสามารถน าผลการด าเนินการไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้ ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

จุดประสงค ์
(Purpose) 

 
 หลักสูตรได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 

 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ 
o มีความสามารถในการสื่อสาร สร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสังคมและยุค

สมัย  
o มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโดยรอบที่เกิด

ขึ้นอยู่ตลอดเวลา  สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ด้วยตนเอง 

 ผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐานสากล 

 สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินให้กับคณะ (ด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการ) 

 บริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวสูง 

 
สีประจ าคณะ 

 
สีประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   คือ   สีน  าตาล 
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รายนามผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต ภู่ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์   พิริยะศรัทธา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนสิทธิ์  จันทะรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย 
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .สัญชัย  
  

สันติเวส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

อาจารย์ ดร.วรัฐ    ลาชโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
อาจารย์นรากร  พุทธโฆษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกานต์  
  

รวยสูงเนิน หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง 
และการออกแบบ 

นางพรรณ ี  จรดอน ผู้อ านวยการกองบริหารงาน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

นางวาสนา  ร าเพยพล หัวหน้างานวิชาการและวิจัย 
นายอนุวัฒน์  กิจโกศล หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 
นายเรืองศักดิ์  ไชยดวงศรี หัวหน้างานบริหารงานและธุรการ 
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หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
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หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:       หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ:   Master of Urban and Regional Planning Program 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):        การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 

ช่ือย่อ (ภาษาไทย):         ผ.ม. 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Master of Urban and Regional Planning 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ):     M.U.R.P 

3. วิชาเอก 
การวางแผนภาคและเมือง 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต    

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปรญิญาโท แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข  

5.2 ภาษาท่ีใช้ 
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา   

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
ไม่มี 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต พ.ศ. 2554  
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 5/2561 วันท่ี 14 มีนาคม 2561 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันท่ี 16   พฤษภาคม  2561 

เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
           หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสตูรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1. นักวิเคราะห์ / นักวิจัย / นักผังเมือง ของหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น 
8.2. ผู้บริหารท้องถิ่น / สมาชิกสภาท้องถิ่น/ ข้าราชการท้องถิ่น / นักการเมืองท้องถิ่น 

8.3. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ 

8.4. นักวิเคราะห์ / นักวิจัย / นักประสานงาน / ผู้ท างานองค์กรเอกชนท่ีไม่อยู่ในภาครัฐ หรือองค์กรเอกชนท่ีไม่
แสวงหาก าไร 

9.  ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

1 นายรวี หาญเผชิญ รองศาสตราจารย์ - ผ.ด. (การวางแผนภาคและเมือง) 
- ผ.ม. (การวางผังเมือง) 
- วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 

2 นายพรณรงค์ ชาญนุวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - Ph.D. (Social Economy) 
- Diplome d'Etudes Approfondies (Project 

Architectural et urban : Theories et 

dispositifs  

- สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

3 นางสาวมนสิชา เพชรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - Ph.D.  
- Master of City and Regional Planning 

(M.C.R.P) 
- สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
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 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1. ปรัชญา 

  หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเชิงลึก มีทักษะ ความคิดสร้างสรรค์และความเท่าทันต่อกระแสโลก สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการและ
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อน าไปประยุกต์ต่อไปในการพัฒนาภาคและเมือง การวางแผนนโยบาย การจัดการเมืองและชุมชน 
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงต้องสามารถปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ คุณธรรม 
และจริยธรรม  

1.2. วัตถุประสงค ์
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่

มีคุณสมบัติดังนี ้
1.2.1 มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า มีความรอบรู้ในสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนภาคและเมือง มีความคิด

สร้างสรรค์ มีจริยธรรม คุณธรรมในการท างานเพื่อส่วนรวม 
1.2.2 มีความรอบรู้และความเข้าใจต่อสภาพการด ารงชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยในเมืองและชนบท โดยเน้น

การวางแผนและการจัดการอย่างสมดุล 
1.2.3 มีความสามารถในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ

ศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติ 
1.2.4 เพื่อพัฒนาการวิจัย สร้างผลงานทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศที่

สอดคล้องกับบริบทชุมชนและท้องถิ่น และ เช่ือมผลลัพธ์การวิจัย และการบริการวิชาการทางสังคมกับการเรียนการสอน 
 

 
2. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

2.1 หลักสูตร 
2.1.1 จ านวนหน่วยกิต     

แผน ก แบบ ก 1                     รวมตลอดหลักสูตร   36  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2                     รวมตลอดหลักสูตร   36  หน่วยกิต 

แผน ข                                 รวมตลอดหลักสูตร   36  หน่วยกิต 

2.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 

จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
36 36 36 

1)  หมวดวิชาบังคับ - 15 15 
2)  หมวดวิชาเลือก - 9 15 
3)  วิชาวิทยานิพนธ์ 36 12 - 
4)  วิชาการศึกษาอิสระ - - 6 
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            2.1.3 หมวดวิชาบังคับ  
 นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 ให้ลงทะเบียนวิชาบังคับได้แก่  วิชา AR 437 002 ระเบยีบวิธีวิจัยในการวางแผนภาคและ
เมือง และวิชา AR 437 007 สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง แบบไม่นับหน่วยกติ 
           นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และแผน ข จะต้องศึกษาวิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต ทัง้นี้ต้องลงเรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตในรายวิชา AR 437 006 คณิตศาสตร์และสถิติขั้นพ้ืนฐานเพื่อการวางแผน และ AR 437 891 สัมมนาการวางแผนภาคและ
เมือง 
 

AR 437 001 

1.1.1  
ทฤษฎีการวางแผนภาคและเมือง  

1.1.2 Urban and Regional Planning Theory 
1.1.3 3 (3-0-6) 

1.1.4 AR 437 
002 

ระเบียบวิธีวิจัยในการวางแผนภาคและเมือง 

1.1.5 Research Methodology in Urban and Regional Planning 
1.1.6 3 (3-0-6) 

AR 437 003 

1.1.7  
การวางแผนภาคและเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 

1.1.8 Urban and Regional Planning for Sustainable Development I 
1.1.9 3 (3-0-6) 

*AR 437 004 

1.1.10  
การวางแผนภาคและเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 

1.1.11 Urban and Regional Planning for Sustainable Development II 
1.1.12 3 (3-0-6) 

1.1.13 *AR 437 
005 

1.1.14 เทคนิคการวิเคราะห์ในการวางแผนภาคและเมือง 
Analytical Techniques in Urban and Regional Planning 

1.1.15 3 (3-0-6) 

1.1.16 *AR 437 
006 

คณิตศาสตร์และสถิติขั้นพื้นฐานเพื่อการวางแผน 

1.1.17 Basic Mathematics and Statistics for Planning 
1.1.18 3 (3-0-6) 

1.1.19 AR 437 
007 

สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 

1.1.20 Seminar in Urban and Regional Planning 
1.1.21 3 (3-0-6) 

 
หมวดวิชาเลือก 
 นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ต้องเลือกศึกษา 3 วิชา 9 หน่วยกิต ส่วนศึกษาแผน ข ต้องเลือกศึกษา 5 วิชา 15 หน่วย
กิต โดยสามารถเลือกคละกันได้ทุกกลุ่ม จากวิชาดังต่อไปนี้ 

กลุ่มการวางแผนทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน 

*AR 437 010 การวางแผนและจัดการโครงสรา้งพื้นฐานชุมชนเมือง 
Urban Infrastructure Planning and Management 

3 (3-0-6) 
 

**AR 437 011 การวางแผนการขนส่งและการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเมือง 
Urban Land Use and Transportation Planning 

3 (3-0-6) 

**AR 437 012 กลยุทธ์การพัฒนาชุมชนผู้มรีายไดน้้อยอย่างยั่งยืน 
Strategies for Sustainable Low-Income Community Development  

3 (3-0-6) 

AR 437 013 การออกแบบชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน 
Sustainable Urban Design and Development 

3 (2-2-5) 
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*AR 437 014 การวางแผนและการจดัการการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน 
Sustainable Tourism Planning and Management 

3 (3-0-6) 

*AR 437 015 การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการฟื้นฟูเมือง 
Cultural Heritage Conservation and Urban Regeneration 

3 (2-2-5) 

**AR 437 016 คน  สถานท่ี และขีวิตเมือง                                                
People, Places, and Urban Life 

3 (3-0-6) 

*AR 437 017 เมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมการพัฒนาภาคและเมือง 
Smart  Cities and Innovative Urban and Regional Development 

3 (3-0-6) 

กลุ่มทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

**AR 437 020 นโยบายสาธารณะ การจัดการเมือง และการตัดสินใจ 
Public Policy, Urban Management, and Decision Making 

3 (3-0-6) 

*AR 437 021 เศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
Economic, Finance, and Investment for Local Development 

3 (3-0-6) 

**AR 437 022 การวางแผนภาคและมหานคร 
Metropolitan and Regional Planning 

3 (3-0-6) 

*AR 437 023 กฏหมายและมาตรการเพื่อการพัฒนาเมือง 
Law and Measures for Urban Development 

3 (3-0-6) 

AR 437 024 นิเวศวิทยาเมือง 
Urban Ecology 

3 (3-0-6) 

*AR 437 025 การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
Urban Environmental Management and Planning 

3 (3-0-6 

กลุ่มเคร่ืองมือและเทคนิคการวิเคราะห์ 

AR 437 030 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนภาคและเมือง 
Information System for Urban and Regional Planning 

3 (2-2-5) 

*AR 437 031 การส ารวจเมือง 3 มิติ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
Urban 3D Model and Survey with Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Technology 

3 (2-3-0) 

*AR 437 032 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางการวางแผนภาคและเมือง 
Advance Statistics in Research for Urban and Regional Planning 

3 (2-3-0) 

**AR 437 033 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการออกแบบและวางแผนพัฒนาเมือง 
Research Methods for Urban Design and Planning 

3 (3-0-6) 
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กลุ่มความรู้ท่ัวไป 

AR 437 040 หัวข้อเรื่องพิเศษในการวางแผนภาคและเมือง 1 
Special Topics in Urban and Regional Planning I 

3 (3-0-6) 

AR 437 041 หัวข้อเรื่องพิเศษในการวางแผนภาคและเมือง 2 
Special Topics in Urban and Regional Planning II 

3 (3-0-6) 

AR 437 042 หัวข้อเรื่องพิเศษในการจัดการเมือง 1 
Special Topics in Urban Management I 

3 (3-0-6) 

AR 437 043 หัวข้อเรื่องพิเศษในการจัดการเมือง 2 
Special Topics in Urban Management II 

3 (3-0-6) 

AR 437 044 ปัญหาพิเศษการวางแผนภาคและเมือง 
Special Problems in Urban and Regional Planning 

3 (3-0-6) 

1.2. หมวดวิชาการศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์ 

วิชาการศึกษาอิสระ     

AR 437 897 ส าหรับแผน ข 
การศึกษาอิสระ  
Independent Study 
  

 
6 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์                          

AR 437 898 ส าหรับแผน ก แบบ ก1 
วิทยานิพนธ์               
Thesis                                                         

 
36 หน่วยกิต 

AR 437 899 ส าหรับแผน ก แบบ ก2 
วิทยานิพนธ์  
Thesis 

 
12 หน่วยกิต 

* รายวิชาใหม่ 
** รายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม ่

 

ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 

ตัวอักษร AR หมายถึง รายวิชาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตัวเลขสองตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
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ตัวเลขตัวท่ี 3 หมายถึง ระดับของรายวิชา คือ เลข 7, 8 และ 9 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตัวเลขตัวท่ี 4 – 6 หมายถึง ล าดับท่ีของรายวิชา/หมวดวิชา 

 
 
 
ตัวอย่างแผนการศึกษา 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

AR 437 898 วิทยานิพนธ ์
Thesis 

9 หน่วยกิต - - 

AR 437 001 ทฤษฎีการวางแผนภาคและเมือง 
Urban and Regional Planning Theory 

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

AR 437 002 ระเบียบวิธีวิจยัในการวางแผนภาคและเมือง 

Research Methodology in Urban and Regional 
Planning 

 3 (3-0-6)  
(ไม่นับหน่วยกิต) 

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

*AR 437 006 คณิตศาสตร์และสถติิขั้นพ้ืนฐานเพื่อการวางแผน 
Basic Mathematics and Statistics for Planning 

- 
3 (3-0-6)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 
 3 (3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

AR 437 007 สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 

Seminar in Urban and Regional Planning 

3 (3-0-6)  
(ไม่นับหน่วยกิต) 

3 (3-0-6)  
(ไม่นับหน่วยกิต) 

 3 (3-0-6) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

AR 437 XXX วิชาเลือก 
Elective Course 

- 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 9 9 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

AR 437 898 วิทยานิพนธ ์

Thesis 
9 หน่วยกิต - - 

AR 437 003 การวางแผนภาคและเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 
Urban and Regional Planning for Sustainable 
Development I 

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

AR 437 005 เทคนิคการวิเคราะห์ในการวางแผนภาคและเมือง 
Elective Course 

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

AR 437 XXX วิชาเลือก 
Elective Course 

- 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

AR 437 XXX วิชาเลือก 

Elective Course 
- - 3 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 12 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 18 21 

    

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

AR 437 898 วิทยานิพนธ ์

Thesis 
9 หน่วยกิต - - 

*AR 437 004 การวางแผนภาคและเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 

Urban and Regional Planning for Sustainable 
Development II 

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

AR 437 XXX วิชาเลือก 
Elective Course 

- 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

AR 437 899 วิทยานิพนธ์  
Thesis Course 

- 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 27 30 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

AR 437 898 วิทยานิพนธ ์

Thesis 
9 หน่วยกิต - - 

AR 437 899 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

- 9 หน่วยกิต - 

AR 437 897 การศึกษาอิสระ  
Independent Study 

- - 6 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 6 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 36 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา   

AR 437 001 ทฤษฎีการวางแผนภาคและเมือง  3 (3-0-6) 
  Urban and Regional Planning Theory 

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  ทฤษฎีในการวางแผนภาคและเมือง วิธีการวางแผนรูปแบบต่างๆ ประวัติการพัฒนาแนวคิด และทฤษฎี
การเจริญเติบโตและพัฒนาของชุมชน ประเด็นข้อโต้แย้งในทฤษฎีการวางแผน การวิเคราะห์ทฤษฎีและบทบาทของนัก
วางแผนภาคและเมือง ในงานวางแผนกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การประยุกต์ทฤษฎีกับกรณีศึกษา       
  Theories in urban and regional planning, styles of planning, historical development, concepts and 
theories of community growth and development, debate issues in planning theories, examination of planning theories and 

roles of practicing planners against real urban problems, application of theories to case study. 

AR 437 002 ระเบียบวิธีวิจัยในการวางแผนภาคและเมือง 3 (3-0-6)  
  Research Methodology in Urban and Regional Planning 

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  ประเภทของงานวิจัย การตั้งประเด็นปัญหา การสร้างกรอบความคิดในงานวิจัย การตั้งสมมติฐาน การ
ออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูล การเลือกใช้กระบวนการทางสถิติที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์ การ
สรุปผลการวิจัย การน าเสนองานวิจัย  
  Research types, problem statements, conceptual framework, hypothesis setting, research design, data 

collection and analysis, statistical analysis, research conclusion and finding presentation. 

AR 437 003 การวางแผนภาคและเมืองเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 1  3 (1-4-4) 
  Urban and Regional Planning for Sustainable Development I 
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  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  แนวทางเชิงสหวิทยาการเพื่อการวางแผนภาคและเมืองอย่างบูรณาการ นวัตกรรมเมืองเพื่อการวางแผน
ชุมชน แผนปฏิบัติการในการวางแผนเมืองและชุมชน กระบวนการและการสื่อสารเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์  
  Interdisciplinary approaches to integrative urban and regional planning, innovation for 
community planning. action plan in urban and community planning, process and communication for 
strategic development. 

*AR 437 004 การวางแผนภาคและเมืองเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2   3 (1-4-4) 
  Urban and Regional Planning for Sustainable Development II 

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  แนวทางเชิงสหวิทยาการเพื่อการวางแผนภาคและเมืองอย่างบูรณาการ นวัตกรรมเพื่อการวางแผนภาค
และเมือง แผนปฏิบัติการในการวางแผนภาคและเมือง กระบวนการและการสื่อสารเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์  
  Interdisciplinary approaches to integrative urban and regional planning. innovation for 
urban and regional planning. action plan in urban and regional planning, process and communication for 
strategic development. 

*AR 437 005       เทคนิคการวิเคราะห์ในการวางแผนภาคและเมือง                                    3 (3-0-6) 
 Analytical Techniques in Urban and Regional Planning        

            รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  ข้อมูลและเทคนิคการน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ การวิเคราะห์ด้านประชากร เทคนิคการ
คาดการณ์ประชากร เทคนิคการคาดการณ์ประชากรจากข้อมูลในอดีต  ทฤษฎีฐานเศรษฐกิจ เมือง เทคนิคการวิเคราะห์
ฐานเศรษฐกิจเมือง การวิเคราะห์ความช านาญทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจ การ
วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเบื้องต้น แบบจ าลองความน่าจะเป็น การประยุกต์การวิเคราะห์เชิงปริมาณในงานวางแผนและ
นโยบาย 
 Quantitative and qualitative data and data presentation techniques, demographic analysis, trend 

extrapolation technique, economic base theory, economic base analysis techniques, location quotient method, shift- share 

analysis, fundamental techniques in decision making, probability model for decision making,  application of quantitative 

analysis in planning and policy. 

*AR 437 006 คณิตศาสตร์และสถิติขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการวางแผน 3(3-0-6)  
  Basic Mathematics and Statistics for Planning  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  แนะน าการใช้คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนภาคและเมือง สถิติวิเคราะห์
ส าหรับนักผังเมือง  สถิติพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ชนิดของตัวแปร การสุ่มตัวอย่างและการประมาณ การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอย  
  Introduction to basic mathematics for urban and regional planning analysis, statistical analysis used by 

professional planners, descriptive and inferential statistics, types of variables, hypothesis testing, regression analysis. 

AR 437 007 สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 3(3-0-6) 
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  Seminar in Urban and Regional Planning  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  การวิพากษ์ ประเด็นพ้ืนฐานของการวางแผนภาคและเมือง  กระแสปัจจุบันอันเป็นประเด็นใหม่ที่น่าสนใจ 

  Critics of various fundamental issues in urban and regional planning, interesting current trends in urban 

and regional planning. 

*AR 437 010 การวางแผนและจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนเมือง 3 (3-0-6)  
  Urban Infrastructure Planning and Management 

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  หลักการ ขบวนการ และขั้นตอนในการวางแผนการจัดการพัฒนาเมืองเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง ระบบโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นสิ่งจ าเป็นของการด ารงอยู่ของเมือง ( Urban 

sustainability) อันประกอบไปด้วยสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบการคมนาคมขนส่ง ประปา ไฟฟ้า โรงเรียน และพื้นที่เพื่อ
การนันทนาการ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน งบประมาณและการเงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง 
  Principles and methods in developmental management as a complement process of 
plan implementation. resolution for related problems, community facilities for urban sustainability such 
as transportation, water, electricity, school and recreational spaces in relating to land utilization, 
budgeting; and financing infrastructure development. 

*AR 437 011 การวางแผนการขนส่งและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง    3 (3-0-6)  
  Urban Land Use and Transportation Planning  

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี  
  ระบบคมนาคมขนส่งหลักของเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยช์ที่ดินและการคมนาคมขนส่ง 
กระบวนการวางแผนด้านการคมนาคมขนส่งอย่างยั่งยืน อุปสงค์และอุปทานของการขนส่ง หลักการวิเคราะห์และประเมิน
ระบบการขนส่ง แนวคิดระบบขนส่งแบบไร้ยานยนต์  
  Major urban transportation system, land use – transportation relationship, process of sustainable urban 

transportation planning, demand and supply of transportation, analysis and evaluation of transportation system, non-
motorized transportation system. 

*AR 437 012 กลยุทธ์การพัฒนาชุมชนผู้มีรายได้น้อยอย่างย่ังยืน   3 (3-0-6)  
 Strategies for Sustainable Low-Income Community Development. 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ความหมายและความส าคัญของการวางแผนเคหะการในเมืองอย่างยั่งยืน กลยุทธ์และวิธีการในการ
ออกแบบ และวางผังพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน  
 Definition and importance of planning for sustainable urban housing, strategies and 
procedures for sustainable  planning and design low-income community housing. 

AR 437 013 การออกแบบและพัฒนาชมุชนเมอืงอย่างย่ังยืน                          3 (2-2-5)  
 Sustainable Urban Design and Development 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
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 ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน โดยสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการออกแบบสภาพแวดล้อมชุมชนที่มีอยู่อย่างหลากหลายเพื่อน าไปสู่ความยั่งยืนของเมือง  
 Issues concerning sustainability of the urban environment through various design 
principles, concepts and methods for creating urban sustainability. 
 

*AR 437 014      การวางแผนและการจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน            3 (3-0-6) 
 Sustainable Tourism Planning and Management 

 กระบวนการและเทคนิคในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและ 
วัฒนธรรม การประเมินและการจัดการแผนและนโยบายการท่องเที่ยว 

 Process and techniques for tourism developmentม physical environment, social, and culture, evaluation 

and management of tourism plans and policies. 

*AR 437 015      การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการฟ้ืนฟูเมือง                 3 (2-2-5)  
 Cultural Heritage Conservation and Urban Regeneration 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ความมุ่งหมายในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ปัญหาและประวัติความเป็นมาในการอนุรักษ์ แนว
ปฏิบัติในการอนุรักษ์ สัมมนากรณีศึกษา ฝึกภาคปฏิบัติการส ารวจชุมชนและวางแผนอนุรักษ์  
 Purposes of cultural heritage conservation, problems and history of cultural heritage conservation, 
practical guides in conservation, seminar of case studies, field study on urban survey and conservation planning. 

**AR 437 016     คน สถานที่ และขีวิตเมือง                                                 3 (3-0-6) 
 People, Places, and Urban Life 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
 มิติของมนุษย์ในเมือง ชีวิตและสังคมคนเมืองร่วมสมัย ระบบกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์ของคนกับ
สภาพแวดล้อมเมือง ปรากฏการณ์พฤติกรรมทางด้านสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนพัฒนาเมืองและการออกแบบ
เพื่อคุณภาพของสภาพแวดล้อมเมือง การน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และการวางแผน  
 Human dimension in cities, contemporary urban life and social life, activity, system, interactions of people 

and urban environments, socio- behavioral phenomena, relationship between planning and designing for quality urban 

environments, utilization of environment and behavior studies (EBS) in environmental policy and planning.  

*AR 437 017      เมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมการพัฒนาภาคและเมือง                   3 (3-0-6) 
 Smart Cities and Innovation in Urban and Regional Development 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
 เมืองอัจฉริยะ แนวคดินวัตกรรมในการพฒันาภาคและเมือง แนวทางขับเคลื่อนสู่ความเป็นรูปธรรม 
ผลกระทบของการพัฒนาเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
 Smart city, innovative concept in urban and regional development, implementation, impact of 

innovative development and technology.  
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**AR 437 020    นโยบายสาธารณะ การจัดการเมือง และการตัดสินใจ   3 (3-0-6) 
 Public Policy, Urban Management, and Decision Making 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 แนวทางการจัดการเมือง การวางแผนและการจดัการการบริการสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะและการตัดสินใจ เครื่องมือเพื่อการปฏิบตัิให้เกิดเป็นรูปธรรม นโยบายสาธารณะและหลักธรรมาภิบาล  
 Urban management approach, planning and management of public issues, public policy analysis and 
decision making, implementation tools, public policy and good governance. 

*AR 437 021 เศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น            3 (3-0-6) 
 Economic, Finance, and Investment for Local Development  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่นและเมือง แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาของเมืองด้วย
หลักทางเศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อิทธิพลของนโยบายรัฐกับการพัฒนาเศราฐกิจของท้องถิ่น นโยบาย
รัฐกับการวางแผนและการจัดการเมือง ทฤษฎีของการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง 

 Urban and local economics, economic concepts and theories, analysis of urban problems with economics 
principles, strategies for local economic development, influence of  state policies on local economic development, state 
policies and urban management,  investment concepts for urban infrastructure and urban development 

**AR 437 022 การวางแผนภาคและมหานคร     3 (3-0-6)  
 Metropolitan and Regional Planning 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ความหมายของภาคและมหานคร องค์ประกอบและโครงสร้างของภาค ระบบเมือง นโยบาย หลักการ 
แนวคิด กระบวนการในการวางแผนภาค การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
 Definition of region and metropolis, region’s composition and structure, urban systems, policy, 

principles, concepts, process of regional planning, plan implementation. 
 

*AR 437 023 กฎหมายและมาตรการเพ่ือการพัฒนาเมือง    3 (3-0-6)  
 Law and Measures for Urban Development  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 ผลกระทบของกฎหมายต่อการวางแผนเมือง ข้อบังคับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การบังคับใช้และมาตรการ
ทางผังเมือง ความยุติธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 Impact of law on planning, land use regulations, implementation and measures in planning, 

environmental and social justice. 

AR 437 024 นิเวศวิทยาเมือง                                                           3 (3-0-6)  
 Urban Ecology 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี โครงสร้าง หน้าที่ และระบบที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยาเมือง  และศึกษาตัวอย่างงาน 
และกรณีศึกษาที่ดี เป็นต้นแบบในการวางแผนรักษาและพัฒนาระบบนิเวศของเมืองของต่างประเทศและในประเทศไทย  
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 Concepts, theories, structures, functions and systems related to urban ecology.  Exploring examples of 

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

*AR 437 025 การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง                        3 (3-0-6) 
 Urban Environmental Management and Planning 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนพัฒนาเมือง การลด
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ กฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  
 Urban development and environment.  Climate change and urban planning.  Disaster risk reduction and 

disaster risk management. Law and policies relating to environment. 

AR 437 030 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนภาคและเมือง    3 (2-2-5)  
 Information System for Urban and Regional Planning  

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การสร้างและการจัดการ
ฐานข้อมูล การประยุกต์ในการวางแผน และการวิจัยทางด้านการวางแผนภาคและเมือง  
 Concepts of information systems and Geographic Information System ( GIS) , database development and 

management, application in planning and research. 

*AR 437 031   การส ารวจเมือง 3 มิติด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ           3 (2-3-0) 
 Urban 3D Model and Survey with Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Technology 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 ระบบอากาศยานไร้คนขับ เทคนิคการส ารวจด้วยการใช้อากาศยานไร้คนขับ ทักษะระดับพื้นฐานและ
ระดับกลางในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การส ารวจสร้างแผนที่เมือง 2 มิติ และ 3 มิติ ในการออกแบบและวางแผนพัฒนา
เมือง 
 Unmanned Aerial Systems (UAS), survey techniques by Unmanned Aerial Vehicle (UAV), fundamental to 

intermediate skill in computer-aided program, survey and generating 2D and 3D city map for urban planning and development. 

*AR 437 032 สถิติขัน้สูงเพ่ือการวางแผนภาคและเมือง                          3 (2-3-0) 
 Advance Statistics for Urban and Regional Planning  

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
 หลักการ และทฤษฎีของการการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ (Path Analysis) การสร้างสมการโครงสรา้ง (Structural 

Equation Model) การวิเคราะห์ ประมวลผล แปลผลและน าเสนอผลการวิจัยด้วยโปรแกรมทางสถิติขั้นสูง 
 Principles and theory of Path Analysis, Structural Equation Model ( SEM) , analyzing, synthesizing, and 

presenting research results with advanced statistics software for urban and regional planning.   

**AR 437 033 ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบและวางแผนพัฒนาเมือง    3 (3-0-6) 
 Research Methods for Urban Design and Planning 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
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 เทคนิคการเก็บข้อมูล การออกแบบงานวิจัย และการประเมิน เพื่อการวิจัยเชิงพฤติกรรม ส าหรับการ
ออกแบบและวางแผนพัฒนาเมือง 

 Data gathering techniques, research design, and evaluation in behavioral research for urban design and 
planning 

AR 437 040 หัวข้อเร่ืองพิเศษในการวางแผนภาคและเมือง 1     3 (3-0-6)  
 Special Topics in Urban and Regional Planning I 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 หัวข้อเรื่องพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานวางแผนภาคและเมือง โดยจะเป็นไปตามความสนใจของนักศึกษาและ
ความเชี่ยวชาญของผู้สอน  
 Various special topics in urban and regional planning depending on the student interests and proficiency 

of faculty members. 

AR 437 041 หัวข้อเร่ืองพิเศษในการวางแผนภาคและเมือง 2     3 (3-0-6)  
 Special Topics in Urban and Regional Planning II 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 หัวข้อเรื่องพิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับงานวางแผนภาคและเมือง โดยจะเปน็ไปตามความสนใจของนักศึกษาและ
ความเชี่ยวชาญของผู้สอน  
 Various special topics in urban and regional planning depending on the student interests and 

proficiency of faculty members. 
 

AR 437 042 หัวข้อเร่ืองพิเศษในการจัดการเมือง 1     3 (3-0-6)  
 Special Topics in Urban Management I 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 หัวข้อเรื่องพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเมือง โดยจะเป็นไปตามความสนใจของนักศึกษาและความ
เชี่ยวชาญของผู้สอน  
 Various special topics in urban and regional planning depending on the student interests and proficiency 

of faculty members. 
 

AR 437 043 หัวข้อเร่ืองพิเศษในการจัดการเมือง 2     3 (3-0-6)  
 Special Topics in Urban Management II 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 หัวข้อเรื่องพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเมือง โดยจะเป็นไปตามความสนใจของนักศึกษาและความ
เชี่ยวชาญของผู้สอน  
 Various special topics in urban and regional planning depending on the student interests and proficiency 

of faculty members. 

AR 437 044 ปัญหาพิเศษการวางแผนภาคและเมือง    3 (3-0-6)  
 Special Problems in Urban and Regional Planning  

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
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 ประเด็นปัญหาพิเศษทางการวางแผนภาคและเมืองที่เป็นความสนใจเฉพาะบุคคล  
 Special problems in urban and regional planning of individual interests. 

AR 437 897 การศึกษาอิสระ                   6 หน่วยกิต  
 Independent Study  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ก่อนการศึกษา  
 วิจัยค้นคว้าในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและภาคด้วยตนเอง ตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่
ปรึกษา  
 Independent study and research of topics related to urban and regional planning. 

AR 437 898 วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต  
 Thesis  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 การก าหนดหัวข้อวิจัย วางแผนและพัฒนาโครงร่างวิจัย ด าเนินการวจิัย และเขยีนรายงานการวิจัย  
 Defining research problems, designing and developing a research proposal, conducting research, and 

writing a research report. 

AR 437 899 วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต  
 Thesis 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 การก าหนดหัวข้อวิจัย วางแผนและพัฒนาโครงร่างวิจัย ด าเนินการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัย  
 Defining research problems, designing and developing a research proposal, conducting research, and 

writing a research report. 
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ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

1.ค าอธิบายโดยย่อ 
1) การท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก) 
การท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการวางแผนภาคและเมือง ให้มีการด าเนินการ การเสนอเค้าโครง การทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย และการเสนอ
ผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับประเทศ 

2) การศึกษาอิสระ (แผน ข) 
การท าการศึกษาอิสระเกี่ยวกับการวางแผนภาคและเมือง ให้มีการด าเนินการ การเสนอเค้าโครง การ

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเรียบเรียงผลการวิจัย 
2.มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีความรู้และทักษะด้านการวางแผนภาคและเมือง 
2) มีทักษะการท างานด้านการวางแผนภาคและเมือง 
3) มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ 

3.ช่วงเวลา 
1) แผน ก แบบ ก1 เริ่มในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 1 
2) แผน ก แบบ ก2 เริ่มในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 2 
3) แผน ข เริ่มในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 2 

4.จ านวนหน่วยกิต 
1) วิทยานิพนธ์ในแผน ก แบบ ก1 36 หน่วยกิต 
2) วิทยานิพนธ์ในแผน ก แบบ ก2 12 หน่วยกิต  
3) การศึกษาอิสระในแผน ข 6 หน่วยกิต 

5.การเตรียมการ 
1) การให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ตามความ

สนใจของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต  

2) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ และคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
/สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ประกอบด้วยคณาจารย์ภายในคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่อง/วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระของนักศึกษา เพื่อให้ค าแนะน า/ตรวจสอบ/
ประเมินผลเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  

3) จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (Progress Report) หลังจาก
นักศึกษาได้ท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระก้าวหน้าไประยะหนึ่งแล้ว โดยเชิญคณะกรรมการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิจารณ์และเสนอแนะเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  

4) ให้ค าแนะน านักศึกษา เกี่ยวกับการจัดท าบทความตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับประเทศ ตาม
เงื่อนไขการจบการศึกษา 
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6.กระบวนการประเมินผล 
กระบวนการประเมินผลในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จะด าเนินการภายใต้การบริหารจัดการ และ

การทวนสอบมาตรฐานจากคณะกรรมการหลักสตูรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สนับสนุนโดยบัณฑิตวิทยาลยั โดยมี
กระบวนการประเมิน และผู้ประเมินตามล าดับดังนี้  

1) การสอบประมวลความรู้รายวิชาของนักศึกษาใน แผน ข เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 36 หรือเป็นไปตามระเบียบ/ประกาศที่จะปรับปรุง
ใหม ่

2) การประเมินผลร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ซึ่งเป็นอาจารย์
ภายในคณะ และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

3) การประเมินผลเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จากการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

4) การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ โดยการจัดการรายงาน Progress 
Report มีคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิจารณ์และเสนอแนะเกี่ยวกับการท า
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  

5) การประเมินผลวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ โดยการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ 

โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพื่อประเมินผลคุณภาพของวิทยานิพนธ์/

การศึกษาอิสระ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นครั้งสุดท้าย 

6) การประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ/หรือ ที่ปรึกษาร่วม ก่อนส่ง

บทความตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ

ประชุม (Proceeding) ตามเงื่อนไขการจบการศึกษา (ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2) 

 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
          ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 หรือระเบียบที่
จะปรับปรุงใหม่ 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 

1) เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างช้ันปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี 
เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
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2) ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน 
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชา
ของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมี
มาตรฐานทางวิชาการ 

3) ทบทวนและวิเคราะห์จากผลงานการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1) เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
2) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 ข้อที่ 

50.2 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2561) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 

หมวดที่ 1  ข้อมลูทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:       สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 

ภาษาอังกฤษ:   Master of Architecture Program in Building Technology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร 

ช่ือย่อ (ภาษาไทย) : สถ.ม. สาขาวชิาเทคโนโลยีอาคาร 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Architecture (Building Technology) 

ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ):M.Arch. (Building Technology) 

3. วิชาเอก 

ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสตูรปริญญาโท แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข  

5.2 ภาษาท่ีใช้ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา   

5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดเ้ป็นอย่างดี 

จบการศึกษาในระดับปรญิญาตรี ด้วย GPA ไมต่่ ากว่า 2.50 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น 

- 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561ปรับปรุงจากหลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร พ.ศ.2555 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2561  วันท่ี 31 มกราคม 2561 

สภามหาวิทยาลยั อนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี   4 เมษายน  2561 

เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2561 

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

7.1 สถาปนิกท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

7.2 ที่ปรึกษาด้านการอนรุักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

7.3 อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย 

            8.4ผู้ประเมินและตรวจสอบอาคารทางด้านพลังงานและสิง่แวดล้อม 

8. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1 นายยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกลุ   รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 

M. Arch (Environmental 

Technology) 

สถ.บ.(สถาปตัยกรรม) 

2 นายชูพงษ์ ทองค าสมุทร   รองศาสตราจารย ์ สถ.ด. (สถาปตัยกรรม) 

สถ.ม.(เทคโนโลยีอาคาร) 

สถ.บ.(สถาปตัยกรรม) 

3 นายช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Architecture) 

M. Arch 

สถ.บ.(สถาปตัยกรรม) 

 

หมวดที่ 2  ข้อมลูเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มุ่งผลิต

มหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคารมีความสามารถในการท าวิจัยและ

การออกแบบในสาขาวิชาชีพได้ โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ น ามาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่

หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ 

และมีภาวะผู้น าส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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1.2 วัตถุประสงค ์

หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)มีวัตถุประสงค์

เพื่อผลิตมหาบณัฑิตทีม่ีคุณสมบตัดิังนี้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎสี าคัญในสาขาวิชาหลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคารและสามารถประยุกต์ความรู้ในการท าวิจัยหรือการปฏิบตัิงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้ 

(2) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธี

ปฏิบัติงานใหม่ๆในสาขาวิชาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคารมีความสามารถในการคดิ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ และการจดัการสมัยใหม่ ที่จะน าไปสู่การ

พัฒนาความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง 

(3) ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบตัิตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ 

2. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

2.1 หลักสูตร 

2.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก1  รวมตลอดหลักสตูร   36   หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2  รวมตลอดหลักสตูร   36   หน่วยกิต 

แผน ข  รวมตลอดหลักสูตร  36   หน่วยกิต 

2.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  จ านวนหน่วยกิต 

  แผน ก แบบก1 แผน กแบบก2 แผน ข 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 36 36 36 

1)  หมวดวิชาบังคับ 12 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

15 15 

2)  หมวดวิชาเลือก - 9 15 

3)  วิชาวิทยานิพนธ์ 36 12 - 

4)  วิชาการศึกษาอิสระ - - 6 

 

 

 

2.1.3 รายวิชา 

2.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ 

                    15 หน่วยกิตนักศึกษาท้ังแผนกแบบก2 และแผนขจะต้องศึกษาวิชาบังคับ 5 วิชาจ านวน 15 หน่วยกิต 
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และ นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 ให้ลงทะเบียนวิชาบังคับได้แก่ เทคโนโลยีอาคาร ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอาคารสัมมนา
ทางเทคโนโลยีอาคาร 1และ สัมมนาทางเทคโนโลยีอาคาร 2แบบไมน่ับหน่วยกิต 

 

AR 427 001 เทคโนโลยีอาคาร 

Building Technology 
3(3-0-6) 

AR 427 002 ระเบียบวิธีวิจยัทางเทคโนโลยีอาคาร 

Research Methodology in Building Technology 
3(3-0-6) 

AR 427 003 เทคโนโลยีและภูมิปญัญาท้องถิ่นในสถาปัตยกรรม   

Local Technology and Wisdom in Architecture 
3(3-0-6) 

AR 427 891 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาคาร 1 

Seminar in Building Technology I 
3(3-0-6) 

AR 427 892 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาคาร 2 

Seminar in Building Technology II 
3(3-0-6) 

 

 

2.1.3.2 หมวดวชิาเลือก 

นักศึกษาแผนกแบบก2 ต้องเลือกศึกษา 3 วิชา 9 หน่วยกิตส่วนศึกษาแผนขต้องเลือกศึกษา 5 วิชา 15 หน่วย

กิตจากวิชาดังต่อไปนี ้

AR 427 006 สถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม 

Architecture for Energy and Environment Conservation 
3(3-0-6) 

AR 427 007 การท าความเย็นให้อาคารโดยวิธีการธรรมชาต ิ

Natural Cool for Buildings 
3(3-0-6) 

AR 427 008 การบูรณาการเทคโนโลยีอาคาร                                                                       

Integrated Building Technology 
3(2-3-5) 

AR 427 009 วัสดุอาคาร 

Building Materials 
3(2-3-5) 

AR 427 010 เครื่องมือและวิธีจ าลองแบบทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร 

Tools and Methods for Energy and Environment Simulations 

in Building 

3(2-3-5) 

AR 427 011 แสงสว่างในสถาปัตยกรรม 

Lighting in Architecture 
3(2-3-5) 

AR 427 012 แสงสว่างในสถาปัตยกรรมขั้นสูง 

Advanced Lighting in Architecture 
3(2-3-5) 

AR 427 013 การจัดการพลังงานในอาคาร 3(2-3-5) 
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Energy Management in Building 

AR 427 894 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเทคโนโลยีอาคาร 1 

Special Topics in Building Technology I 
3(3-0-6) 

AR 427 895 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเทคโนโลยีอาคาร 2 

Special Topics in Building Technology II 
3(3-0-6) 

 

 

2.1.3.3 วิทยานิพนธ์ 

AR 427898 วิทยานิพนธ์ก แบบ ก1 

Thesis                                                         
36  

AR 427899 ส าหรับแผน ก แบบ ก2 

วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

12  

2.1.3.4 วิชาการศึกษาอิสระ(ส าหรับแผน ข) 

AR 427897 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 
6 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 

ตัวอักษรสองตัวแรก AR หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ตัวเลขหลักที่ 1 และหลักที่ 2 แสดงรหัสสาขาวิชาหลักสูตร 

ตัวเลขตัวที่ 3  หมายถึง ระดับของรายวิชา 
โดยที่รหัส 7, 8 และ 9 หมายถึง แทนระดบับัณฑิตศึกษา 

ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง  หมวดวิชา 
เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาบังคบั 
เลข 2-5 หมายถึง หมวดวิชาเลอืก 
เลข 8  หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา ปญัหาพิเศษ  
เลข 9  หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 

ตัวเลขตัวที่ 6 หมายถึง ล าดบัทีข่องรายวิชา 

 
 
 



35 
 

 

 
 

ตัวอย่างแผนการศึกษา 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

แผน ก1 แผน ก2 แผน ข 

AR 427 898 วิทยานิพนธ ์

Thesis 
9  - - 

AR 427 001 เทคโนโลยีอาคาร 

Building Technology 
ไม่นับหน่วยกติ 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 

AR 427 002 ระเบียบวิธีวิจยัทางเทคโนโลยีอาคาร 

Research Methodology in Building 

Technology 

ไม่นับหน่วยกติ 3 (3-0-6)   3 (3-0-6) 

AR 427 003 เทคโนโลยีและภูมิปญัญาท้องถิ่นใน

สถาปัตยกรรม   

Local Technology and Wisdom in 

Architecture 

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

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 9 9 
 

 

 

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

แผน ก1 แผน ก2 แผน ข 

AR 427 898 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9  - - 

AR 427 891 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาคาร 1 

Seminar in Building Technology I 
ไม่นับหนว่ยกติ 3(3-0-6)   3(3-0-6)   

AR 427 xxx วิชาเลือก 

Elective course 
- 3  3  

AR 427 xxx วิชาเลือก 

Elective course 
- 3  3  

AR 427 xxx วิชาเลือก 

Elective course 
- - 3  

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 12 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 18 21 
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 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

แผน ก1 แผน ก2 แผน ข 

AR 427 898 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9  - - 

AR 427 899 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
- 3  - 

AR 427 892 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาคาร 2 

Seminar in Building Technology II 
ไม่นับหน่วยกติ 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

AR 427 xxx วิชาเลือก 

Elective course 
- 3  3  

AR 427 xxx วิชาเลือก 

Elective course 
- - 3  

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 27 30 
 

  

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

แผน ก1 แผน ก2 แผน ข 

AR 427 898 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9 - - 

AR 427 899 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
- 9 - 

AR 427 897 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 
- - 6 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 6 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 36 
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ค าอธิบายรายวิชา 

AR 427 001 เทคโนโลยีอาคาร                                                                                     3(3-0-6)หน่วยกิต 

                  Building Technology 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี

ประวัติและพัฒนาการของเทคโนโลยีอาคาร แนวคดิและทฤษฎี เทคโนโลยีอาคารในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม

เพื่อความยั่งยืน ความสบายทางอณุหภาพ วัสดุอาคาร แสงสว่างและการมองเห็น คณุภาพอากาศในอาคาร ระบบควบคุม

สภาพแวดล้อม พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์วงจรช่วงอายุการใช้งานอาคาร กรณีศึกษา 

History and development of building technology, concept and basic theory, building technology in architectural 

design for sustainability, thermal comfort,  building materials, lighting and visual environment, indoor air quality, 

environmental controls, energy and environmental impacts, building life cycle analysis, case study 

AR 427 002 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีอาคาร                                                              3(3-0-6)หน่วยกิต 

                  Research Methodology in Building Technology 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี

ประเภทของงานวิจัย งานวิจัยทางเทคโนโลยีอาคาร การตั้งประเด็นปัญหา การสร้างกรอบความคิดในงานวิจัย

จริยธรรมในการท าวิจัย สมมติฐาน ออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมและการประมวลการเลือกใช้วิธีการทางสถิติ  การ

วิเคราะห์อภิปรายข้อมูลและสรุปผลการวิจัย การน าเสนอการวิจัย การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย 

Type of research, research in building technology, problem identification, formulation of research conceptual 

framework, ethics in research, hypothesis,  planning and research design, data collection and data processing,  selection of 

statistical methods,  data analysis and conclusion,research dissemination, application of computer software in research.  

AR 427 003 เทคโนโลยีและภูมปิัญญาท้องถิ่นในสถาปัตยกรรม                                               3(3-0-6)หน่วยกิต 

Local Technology and Wisdom in Architecture 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี                 

ความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถาปัตยกรรม วัสดุ การก่อสร้าง 

โครงสร้าง สภาพแวดล้อม และสภาวะน่าสบายทางสิ่งแวดล้อมอาคาร 

Basic knowledge in vernacular architecture, echnology and wisdom in local architecture, materials, construction, 

structure, and environmental comfort in building. 

AR 427 006 สถาปัตยกรรมเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม                                        3(3-0-6) หน่วยกิต

      Architecture for Energy and Environment Conservation 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี

ประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษพ์ลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในอาคาร  หลักการออกแบบเพื่อลดผลการทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร  

Energy and environmental conservation, assessment methods of environment affect for energy and environmental 

conservation, design criteria for minimizing environmental impacts and increase energy efficiency in building. 



38 
 

 

AR 427 007 การท าความเย็นให้อาคารโดยวิธธีรรมชาติ                                                      3(3-0-6)หน่วยกิต

 Natural Cool for Building 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

การสร้างสภาวะน่าสบายเชิงอุณหภาพภายในอาคารโดยวิธธีรรมชาติ  การวางผังและออกแบบอาคารเพื่อป้องกัน

ความร้อนเข้าสู่อาคาร และลดภาระความร้อนภายในอาคาร การออกแบบโดยอาศัยระบบระบายอากาศโดยธรรมชาติ การใช้

ความเย็นจากดิน และ มวลสาร เพื่อเพิ่มความเย็นภายในอาคาร 

Passive methods of creating thermal comfort zone in building, planning and designing building to prevent exterior 

heatgain and minimize interior cooling load, design methods for natural ventilation systems, earth cooling, and thermal mass 

to increase cooling in the building. 

AR 427 008 การบูรณาการเทคโนโลยีอาคาร                                                                   3(2-3-5)หน่วยกิต 

                 Integrated Building Technology 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี

การบูรณาการ การออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยเทคโนโลยีอาคาร การก่อสร้าง โครงสร้างอาคาร งานระบบอาคาร 

การประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน พลังงานทดแทน คุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

The integration of architectural design with building technology, construction, building structure, building systems, 

energy saving and efficiency, renewable energy, building user quality and environmemtal impacts. 

AR 427 009 วัสดุอาคาร                                                                                            3(2-3-5)หน่วยกิต 

                 Building Materials 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
ประวัติ และพัฒนาการของวัสดุอาคาร คุณสมบตัิของวัสดุ การผลติวสัดุ วิธีการก่อสร้าง วัสดุอาคารและผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม  วัสดุท้องถิ่น การประยุกต์วัสดุในการออกแบบอาคารและกรณีศึกษา   
History and development of building materials, material property, material production, building materials and 

environmental impacts, local materials, applying materials in building design and case study. 

AR 427 010 เคร่ืองมือและวิธีจ าลองแบบทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร                           3(2-3-5)หน่วยกิต 

                 Tools and Methods for Energy and Environment Simulations in Building 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี

การใช้เครื่องมือตรวจวดัตัวแปรด้านพลังงานในอาคาร วิธีการจ าลองโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในอาคาร  

Tool utilization for measuring energy factors in building, simulation methods by software for energy and building 

environment. 

AR 427 011 แสงสว่างในสถาปตัยกรรม                                                                          3(2-3-5)หน่วยกิต 

                  Lighting in Architecture 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
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ทฤษฎีแสงสว่าง การให้แสงสว่างโดยแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพเพื่อบูรณาการใน

สถาปัตยกรรม การประเมินแสงสว่างในอาคาร แนวทางการออกแบบแสงสว่างในอาคารประเภทต่างๆ และ การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่อการจ าลองแสงสว่างในอาคาร 

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

architecture, lighting assessment technics in building, lighting design recommendations for various building types, and 

computer program for simulating ligting in building. 

AR 427 012 แสงสว่างในสถาปตัยกรรมขั นสูง                                                                   3(2-3-5)หน่วยกิต 

                 Advanced Lighting in Architecture 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : AR 421 011แสงสว่างในสถาปัตยกรรม 
ทฤษฎีแสงสว่างในสถาปัตยกรรมขั้นสูง งานวิจัยด้านแสงสว่างในอาคาร  การส ารวจ ปฏิบตัิการและการจ าลองแสง

สว่างเพื่อการศึกษาและปรับปรุงแสงสว่างในอาคาร การออกแบบแสงสว่างในอาคาร 

Advanced theoryin architecture lighting, extensive lighting research in building, field survey, lighting laboratory and 

computer simulation for lighting study and building retrofit, lighting design in architecture. 

AR 427 013 การจัดการพลังงานในอาคาร                                                                       3(2-3-5)หน่วยกิต 

                 Energy Management in Building 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี

การใช้พลังงานในอาคาร การวิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงานในอาคาร สิ่งแวดล้อมในอาคาร ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานในอาคาร กฎหมายและมาตรฐานพลงังานในอาคาร การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจดั

การพลังงานในอาคารกรณีศึกษาอาคารจริง 

 Energy consumption in buildings, energy auditing and improving for buildings energy planning and management, 

energy laws and standards for energy management, building renovations and retrofit to improve energy efficiency, case study 

on actual building. 

AR 427 891 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาคาร 1                                                                   3(3-0-6) หน่วยกิต

      Seminar in Building Technology  I 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี

วิพากษ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาคาร การวิจัยทางเทคโนโลยีอาคาร และการเขียนโครงการวิจัยทาง

เทคโนโลยีอาคาร 

Discussion in topics related to building technology, research in building technology and writing research proposal in 

building techonogy. 

AR 427 892 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาคาร 2                                                                   3(3-0-6) หน่วยกิต

     Seminar in Building Technology II 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี

วิพากษ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดในการวิจัยทางเทคโนโลยอีาคาร  การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยทาง

เทคโนโลยีอาคาร 
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            Discussion in topics related to research in building technology, literature review for research in 

building technology. 

AR 427 894 หัวข้อเร่ืองพิเศษทางเทคโนโลยีอาคาร 1                                                         3(3-0-6) หน่วยกิต

 Special Topics in Building Technology I 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี

วิพากษ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาคารด้านต่างๆ และ การวจิัยทางเทคโนโลยีอาคาร    

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

AR 427 895 หัวข้อเร่ืองพิเศษทางเทคโนโลยีอาคาร 2                                                         3(3-0-6) หน่วยกิต

 Special Topics in Building Technology II 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี

ศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาคาร และ การน าเสนองานวิจัย  

            Resaerch study in topics in building technology and research dissemination. 

AR 427 897 การศึกษาอิสระ                                                                                               6 หน่วยกิต 

                  Independent Study 

เงื่อนไขของรายวิชา  : ต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ก่อนการศึกษา 

การศึกษา วิจัย ค้นคว้า หัวข้อเรื่องพิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาคารด้วยตนเอง และเขียนรายงานการวิจัย 

Independent study and research of special topics in building technologyand writing a research report. 

AR 427 898 วิทยานิพนธ์                                                                                                36 หน่วยกิต 

                Thesis 

เงื่อนไขของรายวิชา  : ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   การก าหนดหัวข้อวิจัย วางแผนพัฒนาโครงร่างวิจัย ด าเนินการวิจยั และเขียนรายงานการวิจัย 

Defining research problem, developing a research proposal, conducting research, and writing a research 

report. 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

ค าอธิบายโดยย่อ 

1.การท าวิทยานิพนธ์  

การท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคารให้มีการด าเนินการ การเสนอเค้าโครง การทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจยั และการเสนอผลการวิจยัในรูป

บทความตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับประเทศ 

          2. การศึกษาอิสระ  

การท าการศึกษาอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคารให้มีการด าเนินการ การเสนอเค้าโครง การทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจัยและการเสนอผลการวิจัยในรูป

บทความตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับประเทศ 
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   3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3.1 ความรู้และทกัษะด้านเทคโนโลยีอาคาร 

3.2 มีทักษะการท างานด้านเทคโนโลยอีาคาร 

            3.3  มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ 

    4.ช่วงเวลา 

4.1  แผน ก แบบ ก1 เริ่มในภาคการศกึษาที่ 1 ปีท่ี 1 

            4.2  แผน ก แบบ ก2 เริ่มในภาคการศึกษาที่ 1 ปีท่ี 2 

             4.3  แผน ข เริ่มในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 2 

   5.จ านวนหน่วยกิต 

            5.1 วิทยานิพนธ์ในแผน ก แบบ ก1 36 หน่วยกิต 

            5..2 วิทยานิพนธ์ในแผน ก แบบ ก2 12 หน่วยกิต 

            5.3  การศึกษาอิสระในแผน ข 6 หน่วยกิต 

5. การเตรียมการ 

(1) การให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นในการท าวิทยานพินธ์/การศึกษาอิสระตามความสนใจของ

นักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการหลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชา

เทคโนโลยีอาคาร 

(2) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระและคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ /สอบ

วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระประกอบด้วยคณาจารยภ์ายในคณะและผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ

เกี่ยวกับเรื่อง/วิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระของนักศึกษาเพื่อให้ค าแนะน า/ตรวจสอบ/ประเมินผลเกี่ยวกับการ

ท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

(3) จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (Progress Report) หลังจากนักศึกษาได้

ท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ทกุภาคการศึกษาเพื่อประเมินหน่วยกิตโดยเชิญคณะกรรมการและ

ผู้ทรงคุณวุฒิมาวิจารณ์และเสนอแนะเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ 

(4) ให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าบทความตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการระดับประเทศตามเงื่อนไขการ

จบการศึกษา 

 

6. กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผลในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระจะด าเนินการภายใต้การบริหารจัดการและการทวน

สอบมาตรฐานจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร สนับสนุนโดย

บัณฑิตวิทยาลัยโดยมีกระบวนการประเมินและผู้ประเมินตามล าดับดงันี้ 

(1) การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาในแผนขเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศกึษา

ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 13.2.3 หรือเป็นไปตามระเบียบ/ประกาศท่ีจะปรับปรุงใหม ่
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(2) การประเมินผลร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักซึ่งเป็นอาจารย์ภายในคณะ

และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

(3) การประเมินผลเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระจากการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระโดย

คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสตูร 

(4) การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระโดยการจัดการรายงาน Progress Report มี

คณะกรรมการวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิมาวิจารณ์และเสนอแนะเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์/การศกึษา

อิสระ 

(5) การประเมินผลวิทยานิพนธ์/การศกึษาอิสระโดยการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบับสมบรูณโ์ดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระเพื่อประเมินผลคณุภาพของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระและ

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับแกไ้ขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระเปน็ครั้งสุดท้าย 

(6) การประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ/หรือ ที่ปรึกษาร่วมก่อนส่งบทความ

ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มรีายงานการประชุม (Proceeding) ตามเงื่อนไขการจบ

การศึกษา (ส าหรับนักศึกษาแผนกแบบก2) 

 

  

 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 หรือระเบียบ

ที่จะปรับปรุงใหม่ 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา 

อาจารยผ์ู้สอนแตล่ะรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 

1.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างช้ันปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี เพื่อน า

ผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 

1.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศกึษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผูส้อนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน เพื่อ

ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแตก่รณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของ

สถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมี

มาตรฐานทางวิชาการ 

1.3 ทบทวนและวิเคราะห์จากผลงานการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา  

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2558 
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1.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9หรือระเบียบที่

จะที่ปรับปรุงใหม่และ 

1.3 เป็นไปตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ 

และการศึกษาอิสระหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคารหรือประกาศที่จะที่ปรับปรุงใหม ่
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561) 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
  
  
  

1.  
 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
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สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.รหัสและชื่อหลักสตูร 
ภาษาไทย: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ:    Master of Architecture Program in Architecture 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (สถาปตัยกรรมศาสตร์) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): สถ.ม. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Master of Architecture (Architecture) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    M. Arch. (Architecture) 

 

3. วิชาเอก 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสตูร 
5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1  
                                แผน ก แบบ ก 2  
                                แผน ข 
5.2 ภาษาที่ใช ้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่มีความสามารถใช้ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษได้เป็น
อย่างด ี
 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
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- 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่  2/2561 
วันที่ 31  มกราคม  2561 
สภามหาวิทยาลัย อนุมตัิหลักสตูรในการประชุมคร้ังที่ 4/2561 วันที่ 4  เมษายน   2561 
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่า เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
           8.1 อาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษา 
           8.2 นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม 
           8.3 สถาปนิกหรือที่ปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม 
           8.4 นักวิจัยในองค์กรทางดา้นสถาปัตยกรรม 

 

9.  ชื่อ เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1 นางวารุณี  หวัง รองศาสตราจารย ์ - Doctor of Engineering   
(Architecture Design & Theory) 
- M.Arch.(Architecture) 
- สถ.บ.(สถาปตัยกรรมศาสตร์) 

2 นายทรงยศ วีระทวีมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - PhD (Architecture) 
- ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม) 
- สถ.บ.(สถาปตัยกรรมศาสตร์) 

3 นายนพดล  ตัง้สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - PhD (Architecture) 
- M.Arch.(Architecture) 
- สถ.บ.(สถาปตัยกรรมศาสตร์) 
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
ปรัชญา 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตใน 2 แนวทางขึ้นกับแผนการศึกษาที่เลือก กล่าวคือ แผนการศึกษา ก มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความสามารถด้านการวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง และมีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกทาง
วิชาการในสาขาที่เลือกศึกษา และแผนการศึกษา ข มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ความ
เข้าใจในทางวิชาการที่สามารถน ากระบวนการวิจัยมาวิเคราะห์ เสนอแนะ ต่อยอดองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม 
เพื่อให้เกิดความหลากหลายและมีทางลือกในการออกแบบหรือก าหนดสภาพแวดล้อมให้ผู้คนในสังคมที่ตอบสนองต่อ
เงื่อนไขของสังคมปัจจุบัน  โดยทั้งสองแนวทาง มีทิศทางการด าเนินงานที่อยู่บนฐานของความเข้าใจต่อเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  บนพื้นฐานของ
จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรม  

 
วัตถุประสงค ์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบตัดิังนี้ 

1.2.1 มีความรู้เชิงลึกทางวิชาการในด้านสถาปัตยกรรม และมคีวามรอบรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวเนื่อง  
1.2.2 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยได้ด้วยตนเอง   
1.2.3 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อวิจัยและต่อยอดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ถ่ายทอดและเผยแพร่ 

ผลงานทางวิชาการ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

 

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
1. หลักสูตร 
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1.1  จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1                     รวมตลอดหลักสูตร   36   หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2                     รวมตลอดหลักสูตร   36   หน่วยกิต 
แผน ข                                 รวมตลอดหลักสูตร   36   หน่วยกิต 
 
 

1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 
  

  จ านวนหน่วยกิต 

   แผน ก แบบ ก 1 แผน กแบบ ก 2 แผน ข 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 36 

1)  หมวดวิชาบังคับ 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 15 15 
2)  หมวดวิชาเลือก - 9 15 
3)  วิชาวิทยานิพนธ์ 36 12 - 
4)  วิชาการศึกษาอิสระ - - 6 
รวมหน่วยกิต 36 36 36 

 

 
1.3 รายวิชา 

 1.3.1 หมวดวิชาบังคับ 
นักศึกษาแผนกแบบ ก 1 จะต้องเรียนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม โดยไม่นับ 

หน่วยกิต นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 จะต้องศึกษาวิชาบังคับ 5 วิชาจ านวน 15 หน่วยกิตดังต่อไปนี้ 

 

  นักศึกษาแผน ข จะต้องศึกษาวชิาบงัคับ 5 วิชาจ านวน 15 หน่วยกิตดังต่อไปนี ้
  

AR 417 111 
ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม 
Research Methodology in Architecture 

3 (3-0-6) 

AR 417 112 
กระบวนทัศน์ด้านการวิจัยทางสถาปัตยกรรม  
Architectural Research Paradigm 

3 (2-2-6) 

AR 417 113 
การวิพากษ์สถาปัตยกรรม  
Architectural Criticism  

3 (1-4-6) 

AR 417 114 
การค้นคว้าทางสถาปัตยกรรมรายบุคคล 
Individual Architectural Research 

3 (1-4-6) 

AR 417 115 
สัมมนาทางสถาปตัยกรรม 
Architectural Seminar  

3 (1-4-6) 
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AR 417 111 
ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม 
Research Methodology in Architecture 

3 (3-0-6) 

AR 417 112 
กระบวนทัศน์ด้านการวิจัยทางสถาปัตยกรรม  
Architectural Research Paradigm 

3 (2-2-6) 

AR 417 113 
การวิพากษ์สถาปัตยกรรม  
Architectural Criticism  

3 (1-4-6) 

AR 417 114 
การค้นคว้าทางสถาปัตยกรรมรายบุคคล 
Individual Architectural Research 

3 (1-4-6) 

AR 417 115 
สัมมนาทางสถาปตัยกรรม 
Architectural Seminar  

3 (1-4-6) 

 

1.3.2 หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ส่วนนักศึกษาแผน ข ต้องเลอืก

เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี ้
 

กลุ่มวิชาแนวคิดทางสถาปัตยกรรม 

AR 417 211 
การศึกษาและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม 
Architectural Study and Design Process 

3 (2-2-6) 

AR 417 212 
สุนทรียศาสตร์และความหมายในงานสถาปัตยกรรม 
Aesthetics and Meaning in Architecture 

3 (3-0-6) 

AR 417 213 
การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม 
Architectural Heritage Conservation and Management 

3 (3-0-6) 

AR 417 214 
สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างและแนวคิดเก่ียวกับที่ว่าง 
Built Environment and Concepts of Space 

3 (3-0-6) 

AR 417 215 
ปรากฎการณ์ศาสตร์ในงานสถาปัตยกรรม 
Phenomenology in Architecture 

3 (3-0-6) 

AR 417 216 
พฤติกรรมมนุษย์และจิตวิทยาสภาพแวดล้อม 
Human Behavior and Environmental Psychology 

3 (3-0-6) 

AR 417 217 
เทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
Appropriate Technology for Sustainable Environment 

3 (3-0-6) 

AR 417 218 
แนวคิดและทฤษฎีในสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อความยั่งยืน 
Sustainable Concept and Theory in Built Environment 

3 (3-0-6) 

AR 417 894 
หัวข้อพิเศษทางสถาปัตยกรรม 
Special Topics in Architecture 

3 (1-4-6) 
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กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

 
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
 

 
  1.3.3 วิทยานิพนธ ์
 
 
 
 

AR 417 895 
การวิจัยการออกแบบสถาปัตยกรรม 
Architecture Design Research 

3 (1-4-6) 

AR 417 311 
สถาปัตยกรรมลุ่มน้ าโขง 
Architecture in the Great Mekong Sub-Region 

3 (3-0-6) 

AR 417 312 
นวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเพื่อความยั่งยืน 
Innovation in Vernacular Architecture for Sustainability 

3 (3-0-6) 

AR 417 313 
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้   
Southeast Asia Vernacular Architecture 

3 (3-0-6) 

AR 417 314 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสถาปตัยกรรมพื้นถิ่น 
Creative Economics in Vernacular Architecture 

3 (3-0-6) 

AR 417 315 
ภูมิปัญญาในสถาปตัยกรรมพื้นถ่ิน  
Folk Wisdom in Vernacular Architecture 

3 (3-0-6) 

AR 417 316 
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
Cultural Landscape 

3 (3-0-6) 

AR 417 411 
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 20 
History of Architecture in the Twentieth Century 

3 (3-0-6) 

AR 417 412 
พุทธสถาปัตยกรรม 
Buddhist Architecture 

3 (3-0-6) 

AR 417 413 
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชีย 
History of Asian Architecture 

3 (3-0-6) 

AR 417 414 
แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในเอเชีย 
Concepts and Theories in Asian Contemporary 
Architectural Design 

3 (3-0-6) 
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1.3.4 วิชาการศึกษาอิสระ 

 
 

 
ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
ตัวอักษรสองตัวแรก AR หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
                 ตัวเลขหลักที่ 1 และหลักที่ 2 แสดงรหัสสาขาวชิาหลักสูตร 

ตัวเลขตัวที่ 3  หมายถึง ระดับของรายวิชา 
โดยที่รหัส 7, 8 และ 9 หมายถึง แทนระดบับัณฑิตศึกษา 

ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง  หมวดวิชา 
เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาบังคบั 
เลข 2-5 หมายถึง หมวดวิชาเลอืก 
เลข 8  หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา ปญัหาพิเศษ  
เลข 9  หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 

                 ตัวเลขตัวที่ 6 หมายถึง ล าดับที่ของรายวชิา 

 
 
 
 

ตัวอย่างแผนการศึกษา 
 

 

AR 417 898 
ส าหรับแผน ก แบบ ก 1 
วิทยานพินธ ์
Thesis 

36 หน่วยกิต 

AR 417 899 
ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 
วิทยานพินธ ์
Thesis 

12 หน่วยกิต 

AR 417 897 
ส าหรับแผน ข 
การศึกษาอิสระ 
Independent Study 

6 หน่วยกิต 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต 

แผน ก   
แบบ ก 1 

แผน ก  
แบบ ก 2 

แผน ข 

AR 417 898 วิทยานพินธ ์ 9 - - 
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AR 417 112 กระบวนทัศน์การด้านการวิจัย
สถาปัตยกรรม 

- 3 (2-2-6) 3 (2-2-6) 

AR 417 114 
การค้นคว้าทางสถาปัตยกรรม
รายบุคคล  

- 3 (1-4-6) 3 (1-4-6) 

AR 417 xxx วิชาเลือก - 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 9 9 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต 

แผน ก   
แบบ ก 1 

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข 

AR 417 898 วิทยานพินธ ์ 9 - - 
AR 417 113 การวิพากษ์สถาปัตยกรรม - 3 (1-4-6) 3 (1-4-6) 
AR 417 115 สัมมนาทางสถาปตัยกรรม - 3 (1-4-6) 3 (1-4-6) 

AR 417 111 
ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม 3 (3-0-6) 

ไม่นับหน่วยกิต 
3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 

AR 417 xxx วิชาเลือก - - 3 หน่วยกิต 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 12 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 18 21 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต 

แผน ก   
แบบ ก 1 

แผน ก  
แบบ ก 2 

แผน ข 

AR 417 898 วิทยานพินธ ์ 9 - - 
AR 417 899 วิทยานพินธ ์ - 9 หน่วยกิต        - 
AR 417 897 การศึกษาอิสระ - -  6 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

AR 417 111 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปตัยกรรม       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
Research Methodology in Architecture 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  ประเภทของงานวิจยั ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย จริยธรรมการวิจัย การออกแบบ
งานวิจยัและวิเคราะห์ข้อมูล 

Research types, literature review on related research topic, research ethics, 
research design and data analysis.  

 
  AR 417 112  กระบวนทัศน์ด้านการวิจัยสถาปัตยกรรม      3 (2-2-6) หน่วยกิต 

           Architectural Research Paradigm 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

  กระบวนทัศน์ กรอบแนวคิดและทฤษฎีส าคัญที่ใช้ในการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 

  Paradigms, conceptual frameworks and theories applied for architectural research. 
 

AR 417 113   การวิพากษ์สถาปัตยกรรม        3 (1-4-6) หน่วยกิต 
           Architectural Criticism 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต 

แผน ก   
แบบ ก 1 

แผน ก  
แบบ ก 2 

แผน ข 

AR 417 898 วิทยานพินธ ์ 9 - - 
AR 417 xxx วิชาเลือก - -  3 หน่วยกิต 
AR 417 xxx วิชาเลือก - 3 หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
AR 417 xxx วิชาเลือก - 3 หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
AR 417 899 วิทยานพินธ ์ - 3 หน่วยกิต - 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน
เรียน 

9 9 9 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 27 30 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน
เรียน 

9 9 6 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 36 
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   การใช้ทฤษฎีในการคิดวิเคราะห  การคิดและตั้งค าถามเชิงวิพากษ์ การวินิจฉัยวาทกรรมและผลงาน
วิชาการด้านสถาปัตยกรรม 

  Use of theory in analytical thinking, critical thinking, questioning and diagnosis 
architectural discourse and academic works. 

 
AR 417 114   การค้นคว้าทางสถาปัตยกรรมรายบุคคล        3 (1-4-6) หน่วยกิต 

Individual Architectural Research 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

   การค้นคว้าวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัย ประเด็นการวิจยัที่มีความส าคัญและสอดคล้องกับ
หัวข้อวิจัยที่นักศึกษาสนใจ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนบทความทางวิชาการ 

  Literature review on related to research topic, important research issues and 
associated with student’s area of interest, data analysis, academic paper writing. 

 
AR 417 115  สัมมนาทางสถาปัตยกรรม          3 (1-4-6) หน่วยกิต 

Architectural Seminar 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

   องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัยและประเด็นการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 
Knowledge related to architectural research topics and research issues 

 
AR 417 211 การศึกษาและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม    3 (2-2-6) หน่วยกิต 
                   Architectural Study and Design Process 
                    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

กระบวนการในการออกแบบและก่อรูปของสถาปัตยกรรม การตีความหมายของแนวคิดทาง
สถาปัตยกรรม  
    Process of designing and shaping the architecture, interpretation of architectural 
concepts 
 
AR 417 212  สุนทรียศาสตร์และความหมายในงานสถาปัตยกรรม   3 (3-0-6) หน่วยกิต          
   Aesthetics and Meaning in Architecture 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

              แนะน าปรัชญา แนวคิด และพัฒนาการด้านสุนทรียศาสตร์และความหมายทางสถาปัตยกรรม    
การก่อรูปของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก แนวทางในการท าความเข้าใจความหมายและ
การเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมในเชิงนามธรรมและรูปธรรม 
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  Introduction to philosophy concept and development of aesthetics and meanings 
in architecture, the creation of architecture in Eastern and Western culture, approaches for the 
understanding of meaning and representation of architecture both abstract and concrete 
viewpoints 
 
AR 417 213 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม   3 (3-0-6) หน่วยกิต 

   Architectural Heritage Conservation and Management 

  เงือ่นไขของรายวิชา : ไม่มี  
             แนวคิดและทฤษฎีของการอนุรักษ์และจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม ประวัติของการอนุรักษ์และ
การจัดการ แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์และการจัดการ กรณีศึกษา  การศึกษาภาคสนามการอนุรักษ์และการจัดการ
มรดกทางสถาปัตยกรรม 
             Concept and theories on architectural heritage conservation and management, 
history of conservation and management, practical guide in conservation and management, case 
studies, field study in architectural heritage conservation and management 
 
AR 417 214 สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างและแนวคิดเกี่ยวกับที่ว่าง 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 Built Environment and Concepts of Space 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

การศึกษาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างผ่านแนวคิดหรือทฤษฎีที่เก่ียวกับพื้นที่ การวิเคราะห์พืน้ที่ใน
ลักษณะของการบูรณาการหลายมิติ ทั้งทางกายภาพ การจัดการ อ านาจ และการช่วงชิงการนยิามความหมายของ
พื้นที่ตามสถานการณ ์

Study of built environment through concepts or theories of space, space analysis in 
term of multi-dimension integrated approach: physical, management, power, competing of space 
meaning definition according to circumstances 
 

AR 417 215 ปรากฎการณ์ศาสตร์ในงานสถาปัตยกรรม    3 (3-0-6) หน่วยกิต 

  Phenomenology in Architecture 
                       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

  แนวคิดและทฤษฎีปราฏการณ์วิทยาทางสถาปัตยกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์
กรณีศึกษา  
 Concepts and theories on architectural phenomenology, related research and the 
analysis of case studies  
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AR 417 216 พฤติกรรมมนุษย์และจิตวิทยาสภาพแวดล้อม    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
   Human Behavior and Environmental Psychology  
        เงือ่นไขของรายวิชา : ไม่มี  
  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับพฤติกรรมของมนุษย์  ทฤษฎีทางจิตวิทยาสภาพแวดล้อม 
การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
   Relationship between environment and human behavior, theories in environmental 
psychology, analysis of case studies 
 

AR 417 217 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในสถาปัตยกรรม    3 (3-0-6) หน่วยกิต 

 Appropriate Technology in Architecture 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
               หลักการ ทฤษฎี แนวความคิด และ กรณีศึกษาของเทคโนโลยทีี่เหมาะสมทางสถาปัตยกรรม บริบท
ทางสงัคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม 
  Principles, theories, concepts and case studies of appropriate technology in 
architecture, social, cultural, economic and environmental contexts 
 

AR 417 218      แนวคิดและทฤษฏีในสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อความย่ังยืน  3(3-0-6) หน่วยกิต 

    Sustainable Concept and Theory in Built Environment 
                       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
             แนวคิดและทฤษฏีการพฒันาทีย่ั่งยืนที่เก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมแนวธรรมชาติ 
สถาปัตยกรรมเขียว สถาปัตยกรรมยั่งยืน  นวัตกรรมสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 Concept and Theory in sustainable development in relation to architecture, 
organic architecture, green architecture, sustainable architecture, architectural innovations and 
technologies, other related factors 
 
AR 417 894  หัวข้อพิเศษทางสถาปัตยกรรม      3 (1-4-6) หน่วยกิต 
                  Special Topics in Architecture 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
  ค้นคว้าประเดน็ที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิจัยทางสถาปัตยกรรม ตามความสนใจ

ของผู้เรียน  
  Research on various issues related to architectural studies and researches 

depending on interests of student 
 
AR 417 895 การวิจัยการออกแบบสถาปัตยกรรม     3 (1-4-6) หน่วยกิต 
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                    Architectural Design Research 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

            การวิเคราะห์และสังเคราะห์ กรณีศึกษาผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมและงานวชิาการที่
เก่ียวข้อง 
            Analysis and synthesis of architectural design case studies and related academic 
works.  
 

AR 417 311     สถาปัตยกรรมลุ่มน  าโขง              3 (3-0-6) หน่วยกิต 

  Mekong Sub Region Architecture 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

   การศึกษาสภาพแวดล้อม นิเวศวิทยาและนิเวศวัฒนธรรม เอกลักษณ์เฉพาะของสถาปัตยกรรมใน
พื้นที่ลุ่มน้ าโขงในภาพรวม การแลกเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้าง การใช้วัสดุและคติความเชื่อด้านการวางผังและการ
ก่อสร้างในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง อัตลักษณ์ของชุมชนและท้องถิน่ พฒันาการทางสถาปัตยกรรมและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

  Study of environment, ecology and cultural ecology, unique character of the 
Mekong Region architecture as a whole, exchange format of construction, materials use and belief 
in planning and construction in the region, identity of community and local, architectural 
development and future direction 

 

AR 417 312 นวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพื นถิ่นเพื่อความยั่งยืน   3 (3-0-6) หน่วยกิต 

 Innovation in Vernacular Architecture for Sustainability                                 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี

 แนวคิดของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและยั่งยืนในอาคารร่วมสมัยของไทย การพัฒนา
กระบวนการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างที่มีในแต่ละท้องถิ่น กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 Concept of sustainable and appropriate technology application in contemporary 
Thai architecture, development of construction processes and building materials available in each 
locality, domestic and international case studies 
 
AR 417 313 สถาปัตยกรรมพื นถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3 (3-0-6) หน่วยกิต 

Southeast Asia Vernacular Architecture 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ภูมิปัญญาและพัฒนาการด้านการตั้งถิ่นฐาน การสรา้งสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 



58 
 

 

  Local wisdom and development of settlement, creation of vernacular architecture 
in Southeast Asia 

 

AR 417 314   เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสถาปตัยกรรมพื นถิ่น   3 (3-0-6) หน่วยกิต 

  Creative Economics in Vernacular Architecture 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

  แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการประยุกต์ใช้ในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น การวิเคราะห์คุณค่าเพือ่
พัฒนาเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิถีชีวิตของคนในปัจจบุัน ทฤษฎแีละกรณีศึกษา 
การสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจต่อท้องถิ่นอย่างยั่งยนื  

  Creative economy concepts for applied in vernacular architecture, value analysis 
to develop architectural identity, changes of society and way of life in contemporary, theories and 
case studies, creation of economic value to local sustainable 

 

AR 417 315 ภูมิปัญญาในสถาปัตยกรรมพื นถิ่น    3 (3-0-6) หน่วยกิต 

Folk Wisdom in Vernacular Architecture 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น การเลือกที่ตั้งชุมชน การเลือกใช้วัสดุ 
รูปแบบการก่อสร้าง การปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

Local wisdom relates to vernacular architecture, selection of community settlement, 
choice of materials, construction systems, environmental improvements 
 
 
 
AR 417 316  ภูมิทัศน์วัฒนธรรม      3 (3-0-6) หน่วยกิต 

  Cultural Landscape 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
   ภูมิทัศน์วัฒนธรรม พัฒนาการการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม การ
วิเคราะห์พลวัตของความหมายในภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
   Cultural Landscape, development of the study of the cultural lands cape, elements 
of cultural landscape, analysis the dynamic meaning of cultural landscape 
 
AR 417 411   ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 20             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
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History of Architecture in the twentieth Century 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 20 ปรัชญาและแนวความคิดที่มีผลต่อรูปแบบ

สถาปัตยกรรม พัฒนาการรูปแบบและแนวคิดสถาปัตยกรรมในอารยธรรมตะวันตก สถาปัตยกรรมเอเชีย 
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทยในช่วงศตวรรษที่ 20 
  History of architecture in the 20th century, philosophy and concepts that affect the 
architectural style, development of architectural styles and concepts in Western civilization, Asian 
architecture, Modern architecture in Thailand  
 
AR 417 412      พุทธสถาปัตยกรรม             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
                      Buddhist Architecture 

            เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
แนวคิดส าคัญของสถาปัตยกรรมพุทธศาสนา คติจักรวาลพุทธ คติพระธาตุเจดีย์ พระอาราม 

องค์ประกอบของพุทธสถานในเอเชีย การรับอิทธิพลและตีความในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Significance concepts of Buddhist architecture, Buddhist cosmology, the meaning 

conception of a great relic stupa, monasteries, elements of Buddhist monasteries in Asia, 
influenced and interpretation in the region of South-East Asia 
 

AR 417 413 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชีย      3 (3-0-6) หน่วยกิต 

  History of Asian Architecture 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เงื่อนไขทางประวัติศาตร์และแนวความคิดส าคัญที่มีต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละสมัย จนี 
อินเดีย ลังกา ญี่ปุ่น พม่า และเขมร 
 Historical condition and significance concept that influenced the architectural design 
of each epoch, China, India, Sri Lanka, Japan, Burma and Cambodia 
 
AR 417 414 แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในเอเชีย 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

Concepts and Theories in Asian Contemporary Architectural Design 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

ประวัติศาสตร์และพฒันาการสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในเอเชีย กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมประเภท
อาคารและกลุ่มอาคารในประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุน่ ไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวคิดการออกแบบ
สมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ วัฒนธรรม และปัจจัยแวดล้อม โครงสร้าง วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 
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History and development of contemporary architecture in Asia, case study in 
particular major buildings in India, China, Japan, Thailand , and Southeast Asia countries, Modern and 
Postmodern design concept, culture, environmental factors, structure, materials and methods of 
Construction 
 
AR 417 898      วิทยานิพนธ์                                                                        36 หน่วยกิต 
                      Thesis 
                       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

  การก าหนดหัวข้อวิจัย ค าถามงานวิจัย การออกแบบและพัฒนาโครงร่างวิจยั ด าเนนิการวิจัยและ
เขียนรายงานการวิจัย 

  Defining research topic, research problems, designing and developing a research 
proposal, conducting research and writing a research report. 
 
AR 417 899  วิทยานิพนธ์                                                                      12 หน่วยกิต 
                         Thesis 
                          เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

     การก าหนดหัวข้อวิจัย ค าถามงานวิจยั การออกแบบและพฒันาโครงร่างวิจยั ด าเนนิการวจิัยและ
เขียนรายงานการวิจัย 

     Defining research topic, research problems, designing and developing a research 
proposal, conducting research and writing a research report. 

 
 

AR 417 897     การศึกษาอิสระ                                                                     6 หน่วยกิต 
                     Independent Study 
                      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

การค้นคว้าในหัวข้อเร่ืองที่เก่ียวกับสถาปัตยกรรม กระบวนการในการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล 
การสรุปผลและเสนอแนะแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมและงานวิจัยทางวชิาการ  

Research on topics related to architecture, research process and data analysis, 
conclusion and suggestion for architectural design and academic research 

 
 

       ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
2. ค ำอธิบำยโดยย่อ 
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1.1 การท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก1) 
           การท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้มีการด าเนินการ การเสนอเค้าโครง การทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย และ
การเสนอผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ์เผยแพรต่ามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
1.2  การท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก2) 

            การท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้มีการด าเนินการ การเสนอเค้าโครง การทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย และการ
เสนอผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ์เผยแพรต่ามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

 

 

 
1.3  การศึกษาอิสระ (แผน ข) 

            การท าการศึกษาอิสระเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้มีการด าเนินการ การเสนอเค้าโครง การทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย และการ
เสนอผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ์เผยแพรต่ามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
2. มาตรฐานผลการเรียนรู ้

5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 
5.2.2 มีทักษะการท างานทางวชิาการดา้นสถาปัตยกรรม 
5.2.3 มีการพัฒนาดา้นทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ 

 3. ช่วงเวลา 
5.3.1 แผน ก แบบ ก1 เร่ิมในภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 
5.3.2 แผน ก แบบ ก2 เร่ิมในภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2 
5.3.2 แผน ข เริ่มในภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 2 

4 จ านวนหน่วยกิต 
5.4.1 วิทยานิพนธ์ในแผน ก แบบ ก 1 36 หน่วยกิต 
5.4.2 วิทยานิพนธ์ในแผน ก แบบ ก 2 12 หน่วยกิต  
5.4.3 การศึกษาอิสระในแผน ข 6 หน่วยกิต 
 

5 การเตรียมการ  
5.1 การให้ค าแนะน านักศึกษาเก่ียวกับเร่ืองและประเด็นในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระตาม 

ความสนใจของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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5.2 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระและคณะกรรมการสอบเค้าโครง 
วิทยานิพนธ์ /สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระประกอบด้วยคณาจารย์ภายในคณะและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่อง/วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระของนักศึกษาเพื่อให้ค าแนะน า/ตรวจสอบ/ประเมินผล
เก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

5.3 จัดให้มีการติดตามความก้าวหน้า (Progress Report) ในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  
หลังจากนักศึกษาได้ท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระก้าวหน้าไประยะหนึ่งแล้ว โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง  
           5.4 ให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการตาม
เงื่อนไขการจบการศึกษา 
 
 
 
6.กระบวนการประเมินผล  

กระบวนการประเมินผลในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระจะด าเนินการภายใต้การบริหารจัดการและ
การทวนสอบมาตรฐานจากคณะกรรมการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สนับสนุนโดยบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีกระบวนการประเมินและผู้ประเมินตามล าดับดังนี้ 

6.1 การสอบประมวลวิชาของนักศึกษาในแผน ข เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ข้อ 36 หรือเป็นไปตามระเบียบ/ประกาศที่จะปรับปรุงใหม่ 

6.2 การประเมินผลร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักซึ่งเป็นอาจารย์ 
ภายในคณะ และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

6.3 การประเมินผลเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ จากการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษา 
อิสระ โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
            6.4 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ โดยการจัดการรายงาน
ความก้าวหน้าประจ าภาคการศึกษาสองครั้ง ได้แก่ กลางภาคและปลายภาค โดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิมา
วิจารณ์และเสนอแนะเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
            6.5 การประเมินผลวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ โดยการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ 
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เพื่อประเมินผลคุณภาพของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  และ
ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระเป็นคร้ังสุดท้าย 

6.6 การประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ/หรือที่ปรึกษาร่วม  ก่อนส่ง 
บทความตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ตามเงื่อนไข
การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1259/2560 
หรือระเบียบ/ประกาศที่จะปรับปรุงใหม่ 
 
     7 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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      เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 2559 หมวดที่ 9 ข้อ 50.2 หรือระเบียบ/ประกาศที่ 
จะปรับปรุงใหม่ 

 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
 

 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 หรือ
ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 

ทบทวนและวิเคราะห์จากผลงานการท าวทิยานิพนธ์ 

 

                      

 

 

 

 

 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  อาจารย์ผู้สอนแตล่ะรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 

2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวชิา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชัน้ป ีต่างคณะ แล้วแต่กรณ ี
เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 

2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืนที่มีเนื้อหาใกล้เคียง
กัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียง
กับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนา
เนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแก่น วา่ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 ข้อ 

50.2 หรือระเบียบที่จะที่ปรบัปรุงใหม่   
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หลักสูตรการออกแบบมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2562) 
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หลักสูตรการออกแบบมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบ 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2562) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และบณัฑิตวิทยาลัย 

 

หมวดที่ 1  ข้อมลูทั่วไป 
9. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :       การออกแบบมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ 

ภาษาอังกฤษ :   Master of Design Program in Design 

10. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) :  การออกแบบมหาบัณฑิต  (การออกแบบ) 

ช่ือย่อ (ภาษาไทย) :  อบ.ม. (การออกแบบ) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Design (Design) 

ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Des. (Design) 

11. วิชาเอก 

ไม่ม ี

12. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

13. รูปแบบของหลักสูตร 

13.1 รูปแบบ 

หลักสตูรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1  แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข  

13.2 ภาษาท่ีใช้ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา   

13.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดเ้ป็นอย่างดี 

  
13.4 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 



66 
 

 

14. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรบัปรุงจากหลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2558) 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที ่2/2562  วันท่ี  20 มีนาคม 2562 

สภามหาวิทยาลยั อนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี  6/2562   วันท่ี   5  มิถุนายน  2562 

           เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2562 

15. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

15.1 นักออกแบบผลิตภัณฑ์ในสาขาต่างๆ เช่น การออกแบบผลติภณัฑ์ การออกแบบบรรจภุณัฑ์ การออกแบบเครื่อง
เรือน การออกแบบสิ่งทอ การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา การออกแบบกราฟิก การออกแบบหัตถ-อุตสาหกรรม 

15.2 นักวิจัยและพัฒนาดา้นการออกแบบผลติภณัฑ ์
15.3 นักวิชาการด้านการออกแบบผลติภัณฑ ์
15.4 ผู้ประกอบการด้านการออกแบบผลิตภณัฑ ์
15.5 ผู้บริหารและ/หรือที่ปรึกษาด้านการออกแบบผลติภณัฑ์ในองค์กรธุรกิจ 

        14.6 อาจารย์ผูส้อนในสถาบันอุดมศึกษา 
16. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-สกลุ เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายธนสิทธ์ิ  จันทะร ี   ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (วิจัยศลิปวัฒนธรรม) 

ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) 

สถ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) 

2 นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร     ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (ออกแบบผลิตภณัฑ์) 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

3 นางสาวสุภาพร อรรถโกมล   ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (ออกแบบผลิตภณัฑ์) 

ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) 

วท.บ.(เทคโนโลยีเซรามิกส์) 
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

ปรัชญา 

หลักสตูรการออกแบบมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสานกับนวัตกรรม เพื่อการออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ที่ยั่งยืน พัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน และผลิตภณัฑ์
ส าหรับผู้สูงอายุ ใหส้ามารถแข่งขันในระดับสากลได้ เป็นหลักสูตรทีช่่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประเทศ สนับสนุนนโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นหลักสูตรที่ยอมรับในระดับสากล 
   วัตถุประสงค ์

หลักสตูรการออกแบบมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
มหาบัณฑิต ที่มีคณุสมบัติ ดังนี ้

1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาการออกแบบ และสามารถ
ประยุกตค์วามรู้ในการท าวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้ 

2) มีความสามารถในการท าวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาแนวคิดทฤษฎีและองค์ความรู้ในด้านการออกแบบอุ
ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบตัิงานใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาต่อยอดภูมิปญัญาท้องถิ่น 
สร้างผลงานออกแบบให้สามารถสะท้อนคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอบสนองวิถีชีวิต
สมัยใหม ่และเป็นผูส้ร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

3) ความสามารถในการบริหารจัดการการออกแบบ น าความรู้ความสามารถไปพัฒนาชุมชน และสามารถเป็น
ผู้ประกอบการได้มีคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้น าในการสง่เสริมให้
มีการประพฤติปฏิบตัิตนอย่างมคีณุธรรมและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4) ความสามารถในการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ และการจดัการสมัยใหม่ ท่ีจะน าไปสู่
การพัฒนาความรู้และการน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ในวงกว้าง 

5) มีทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
6) คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ

ปฏิบัติตนอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1  รวมตลอดหลักสูตร   36   หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  รวมตลอดหลักสูตร   36   หน่วยกิต 

แผน ข  รวมตลอดหลักสูตร  36   หน่วยกิต 

 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
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  จ านวนหน่วยกิต 

  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 36 36 36 

1)  หมวดวิชาบังคับ 7 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

15 15 

2)  หมวดวิชาเลือก - 9 15 

3)  วิชาวิทยานิพนธ์ 36 12 - 

4)  วิชาการศึกษาอิสระ - - 6 

 

รายวิชา 

หมวดวิชาบังคับ 

                    นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้โดยไม่นบัหน่วยกิต 
 

**AR 447 101 ระเบียบวิธีวิจยัทางการออกแบบ 

Research Methodology of Design 
3(3-2-5) 

**AR 447 891 สัมมนาทางการออกแบบ 1 

Seminar in Design I 
2(2-0-4) 

*AR 447 892 สัมมนาทางการออกแบบ 2 

Seminar in Design II 
2(2-0-4) 

 
                  นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จะต้องศึกษาวิชาบังคับ 6 วิชา  จ านวน 15 หน่วยกิต  ดังต่อไปนี ้
 

**AR 447 101 ระเบียบวิธีวิจยัทางการออกแบบ 

Research Methodology of Design 
3(3-2-5) 

*AR 447 102 การออกแบบขั้นสูง 

Advanced  Design 
3(3-2-5) 

*AR 447 103 ทฤษฎีและแนวคิดการออกแบบ 

Theory and Concept of Design 
2(2-0-4) 

**AR 447 104 การออกแบบนวัตกรรมจากภมูิปญัญาท้องถิ่น 

Innovation Design form Local Wisdom 
3(3-2-5) 

**AR 447 891 สัมมนาทางการออกแบบ 1 

Seminar in Design I 
2(2-0-4) 

*AR 447 892 สัมมนาทางการออกแบบ 2 2(2-0-4) 
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Seminar in Design II 
 

 
 

                    นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้โดยไม่นบัหน่วยกิต 
 

**AR 447 101 ระเบียบวิธีวิจยัทางการออกแบบ 

Research Methodology of Design 
3(3-2-5) 

**AR 447 891 สัมมนาทางการออกแบบ 1 

Seminar in Design I 
2(2-0-4) 

*AR 447 892 สัมมนาทางการออกแบบ 2 

Seminar in Design II 
2(2-0-4) 

 
                  นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จะต้องศึกษาวิชาบังคับ 6 วิชา  จ านวน 15 หน่วยกิต  ดังต่อไปนี ้
 

**AR 447 101 ระเบียบวิธีวิจยัทางการออกแบบ 

Research Methodology of Design 
3(3-2-5) 

*AR 447 102 การออกแบบข้ันสูง 

Advanced  Design 
3(3-2-5) 

*AR 447 103 ทฤษฎีและแนวคิดการออกแบบ 

Theory and Concept of Design 
2(2-0-4) 

**AR 447 104 การออกแบบนวัตกรรมจากภมูิปญัญาท้องถิ่น 

Innovation Design form Local Wisdom 
3(3-2-5) 

**AR 447 891 สัมมนาทางการออกแบบ 1 

Seminar in Design I 
2(2-0-4) 

*AR 447 892 สัมมนาทางการออกแบบ 2 

Seminar in Design II 
2(2-0-4) 

 

 

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก 

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องเลอืกศึกษา 3 วิชา 9 หน่วยกิตส่วนศึกษา แผน ข ต้องเลือกศึกษา 5 วิชา 15 

หน่วยกิตจากวิชาดังต่อไปนี ้

 

*AR 447 201 การสร้างธรุกิจด้วยกลยุทธ์การออกแบบ       

 Creating Business Product Design Strategy 
3(2-2-5) 
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*AR 447 202 การออกแบบในระดับนานาชาต ิ                                                                      

Design in Global 
3(2-2-5) 

*AR 447 203 การออกแบบเชิงบูรณาการ       

Integrated Design 
3(2-2-5) 

*AR 447 204 เทคโนโลยีส าหรับนักออกแบบ 

Technology for Designer  
3(3-2-5) 

*AR 447 205 การออกแบบเชิงนวัตกรรม 

Innovation Design 
3(2-2-5) 

**AR 447 894 หัวข้อเรื่องพิเศษทางการออกแบบ 
Special Topics of Design 

3(2-2-5) 
 

 

 

3.1.3.3 วิทยานิพนธ์ 

**AR 447 897 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 
6 

**AR 447 898 วิทยานิพนธ์  

Thesis 
36  

**AR 447 899 วิทยานิพนธ์  

Thesis 
12  

   
 

3.1.4  ตัวอย่างแผนการศึกษา 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

แผน ก1 แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

**AR 447 898 วิทยานิพนธ ์

Thesis 
9  -        - 

**AR 447 101 ระเบียบวิธีวิจยัทางการออกแบบ 

Research Methodology in Design  

3 (2-2-5) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
3 (2-2-5)   3 (2-2-5) 

**AR 447 104 การออกแบบนวัตกรรมจากภมูิปญัญา

ท้องถิ่น 

Innovation Design from Local 

Wisdom 

3(2-2-5) 

(ไม่นับหน่วย

กิต) 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

*AR 447 103 ทฤษฎี และแนวคิดการออกแบบ 

Theory and Concept of Design 
- 2(2-0-4)    2(2-0-4) 

 วิชาเลือก  

Elective course 
- 3        3 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 11 11 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 11 11 
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 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผนก แบบ  ก 2 แผน ข 

**AR 447 898 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9  - - 

**AR 447 891 สัมมนาทางการออกแบบ 1 

Seminar in Design I 

 2(2-0-4) 

ไม่นับหน่วยกติ 
2(2-0-4)    2(2-0-4)    

**AR 447 102 การออกแบบขั้นสูง 

Advanced  Design 
- 3(2-2-5) 3(2-2-5) 

**AR 447 xxx วิชาเลือก  
Elective course 

- 3 3  

**AR 447 xxx วิชาเลือก  
Elective course 

- 3 3  

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 11 11 11 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 22 22 
 

  

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

**AR 447 898 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9  - - 

**AR 447 899 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
- 7 - 

**AR 447 897 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 
- - 2 

*AR 447 892 สัมมนาการออกแบบ 2 

Seminar in Design II 

2(2-0-4) 

ไม่นับหน่วยกติ 
2(2-0-4)   2(2-0-4) 

AR 447 xxx วิชาเลือก  
Elective course 

- - 3  

AR 447 xxx วิชาเลือก  
Elective course 

- - 3  

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 11 9 10 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 31 32 
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 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

แผน ก1แบบ ก1 แผน ก2 แบบ ก2 แผน ข 

**AR 447 898 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
9 - - 

**AR 447 899 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
- 5 - 

**AR 447 897 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 
- - 4 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 5 4 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 36 
 

  

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 **AR  447 101  ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ                                                                      3(2-2-5) 
                      Research Methodology of Design 

เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่ม ี 

            แนวคิดและหลักการวิจยัทางการออกแบบ เครื่องมือในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบงานวิจัยด้านการ
ออกแบบ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงผสมผสาน กรอบการด าเนินงานวจิัย การเขียนงานวิจัยและ
การเผยแพร่ผลงาน จรยิธรรมการวิจัย การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
            Concepts and principles of research in design, research instrument, methodology and designing of design research, 
quantitative research, qualitative research and mixed methods research, research framework, writing research and 
dissemination, research ethics, development of research proposal 
 

**AR 447 102  การออกแบบขั นสูง                                                                                         3(2-2-5) 
                   Advanced  Design 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
           การวิเคราะห์ กระบวนการออกแบบผลติภณัฑ์ ปัจจยัด้านกายภาพ การสื่อความหมาย และความงาม แนวคิดในการ
ออกแบบแรงบันดาลใจในการออกแบบกระบวนวิธีการคดิสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์การศึกษาประวตัิศาสตร์การออกแบบเชิง
ลึกเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เพิ่มคณุค่าผลงานออกแบบและการออกแบบเพื่อผู้สูงอาย ุ
            Analysis of product design process, physical, communicative and aesthetic factors.  Design 

concepts, design inspiration, process of scientific creativity, in-depth study of design history to develop 

innovations, adding value of designed works and design for aging 

 

 

 

*AR 447 103    ทฤษฎีและแนวคิดการออกแบบ                                                                     2(2-0-4) 
                     Theory and Concept of  Design 
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เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
              ทฤษฎีสมัยใหม่ ทฤษฎีหลังสมัยใหม่ ทฤษฎีการออกแบบ และทฤษฎีทางความงาม แนวคดิทางการออกแบบ แนวคิด
การออกแบบอย่างยั่งยืน แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ 

              Modern theories, post-modern theories, design theories and aesthetic theories, sustainable design, universal design 
and design related concepts 
 

**AR  447 104  การออกแบบนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิน่                                                     3(2-2-5) 

                     Innovative Design form Local Wisdom 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
              ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรม หตัถกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างสรรค์การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ร่วมสมยั มุ่งเน้นการรายงานผลด้วยบทความวิชาการด้านการสร้างสรรค์ 
              The local wisdom on arts, culture, handicrafts and community products. Creating of contemporary product 
design. Focus on reporting with academic articles on creativity          
   
*AR 447 201  การสร้างธุรกิจด้วยกลยุทธ์การออกแบบ                                                                3(2-2-5) 

                   Creating Business Product Design Strategy 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

          การออกแบบผลติภณัฑ์เพือ่สร้างธุรกิจ แนวคิดการพัฒนาผลติภัณฑ์เพื่อการประกอบธุรกิจ กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์
ด้านธุรกิจพื้นฐาน ปัจจัยพื้นฐานและองค์ประกอบส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ การวิเคราะหต์ลาด การวางแผนธุรกิจ 
แบบจ าลองธุรกิจ 

           Product design to build a business, business product development concepts, product strategy, basic business strategy, 
Fundamentals and key factors in business  operations, market analysis, business planning, business model 
 

*AR 447 202  การออกแบบในระดับนานาชาติ                                                                         3(2-2-5) 

                    Design in Global 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

          วิเคราะห์แนวทางการออกแบบในระดับนานาชาติ แรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและแสดงนิทรรศการร่วมกับนานาชาติ 
         Global design concept analysis. new inspiration and concept in creation of design works. Seminar workshop and 
exhibition with international cooperation 
 
 
 
 

*AR 447 203  การออกแบบเชงิบูรณาการ                                                                          3(2-2-5) 
                     Integrated Design                                                                                  

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
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             การบูรณาการการออกแบบกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การรวิเคราะห์และสังเคราะห์สู่การออกแบบ การประยุกต์ทฤษฎี
ทางการออกแบบร่วมกับศาสตรส์าขาต่าง ๆ ได้แก่ ดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้านศลิปหัตถกรรม ด้านวัสดุศาสตร์ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และดา้นการบริหารจัดการ ฝึกปฏิบัติการร่วมกับองค์กรที่เกีย่วข้อง 
            The Integration of design with local wisdom, analysis and synthetic to design, application of theories with other 
sciences such as: computer graphic, art and craft, materials science, technology, environment and management. practice of 
designing with related organization 
 

*AR 447 204  เทคโนโลยีส าหรับนักออกแบบ                                                                         3(2-2-5) 
                   Technology for  Designer                                                                                 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
           เทคโนโลยรีะดับพื้นฐาน ระดับกลาง และ ระดับสูงทาง วัสดุศาสตร์  กรรมวิธีผลิต  กระบวนการคิดการสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์    ผสมผสานสหวิชาชีพการออกแบบศาสตร์ต่าง ๆ  ดา้นคอมพิวเตอร์งานฝมีือวัสดุธรรมชาติและวสัดุสังเคราะห์   
          Basic technology , intermediate technology and high technology of   materials science , production  process , product  
creation process. integrate  multi-displinary  designer , computer science , craft , ECO materials and synthetic material 
 

*AR 447 205 การออกแบบเชิงนวัตกรรม                                                                               3(2-2-5) 
                  Innovative Design 

เงื่อนไขของรายวิชา : *AR  447 104  การออกแบบนวัตกรรมจากภมูิปัญญาท้องถิ่น  

             การพัฒนาหัวข้อวิจัยทีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมจากภูมิปญัญาท้องถิ่นรายบุคคล ในผลติภณัฑ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องเรือน 
สิ่งทอและแฟช่ัน ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม เครื่องป้ันดินเผา กราฟิก และมลัติมเีดีย โดยมุ่งเน้นความโดดเด่นดา้นการออกแบบ 
กระบวนการผลติ และการใช้งานท่ีมีความร่วมสมัย รายงานผลด้วยบทความวิชาการด้านสร้างสรรค ์                                                 

            Individual study on local wisdom related innovation research topic development in various kinds 

of products, furniture, textiles and fashion, industrial products, ceramics, graphics and multimedia, focusing 

on excellent outstanding design, production process and contemporary functions, writing creative 

academic report 

 

  **AR 447 891  สัมมนาทางการออกแบบ 1                                                                          2(2-0-4) 
                      Seminar in  design  I 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี                       
          การค้นคว้าและรวบรวมขอ้มูลทางด้านการออกแบบ  จากเอกสารและแหล่งข้อมูลทางวิชาการต่างๆ การวเิคราะห์ การ
สังเคราะห์ เรยีบเรยีงข้อมูล และเขียนรายงานเชิงวิชาการ การสื่อ การน าเสนอ และการอภิปรายทางวิชาการ 

          Information inquiring of design, literature review from various sources, analyzing, synthesizing, computing and writing 
academic report, academic communicating, academic presentation and discussion 
**AR 447 892  สัมมนาทางการออกแบบ 2                                                                             2(2-0-4) 
                     Seminar in design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี                       
         การค้นคว้าและรวบรวมขอ้มูลทางด้านการออกแบบ  จากเอกสารและแหล่งข้อมูลทางวิชาการต่างๆ การวเิคราะห์ การ
สังเคราะห์ เรยีบเรยีงข้อมูล และเขียนรายงานเชิงวิชาการ การสื่อ การน าเสนอ และการอภิปรายทางวิชาการ 
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         Information inquiring of design, literature review from various sources, analyzing, synthesizing, computing and writing 
academic report, academic communicating, academic presentation and discussion      
 
  **AR 447  894  หัวข้อเร่ืองพิเศษทางการออกแบบ                                                                  3 (3-0-4) 
                        Special topics in Design  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
          ความส าคัญของปัญหาที่เกี่ยวข้องทางด้านการออกแบบ โจทย์ปัญหาพิเศษการตรวจเอกสาร การวางแผนการทดลอง
การเขียนเคา้โครงปัญหาพิเศษ การทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สรุปและวิจารณ์การขยีนรายงาน และการ
น าเสนอผลการทดลอง 
          Critical problem related to design , special project problem,  literature review, experimental design, special project 
proposal, experimental study, data collection, data analysis, conclusion and discussion, experimental report writing and 
presentation 
 

  **AR 447 897  การศึกษาอิสระ                                                                                      6 หน่วยกิต 
                       Independent Study 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านการเรยีนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับทุกรายวิชา 
            การศึกษาอิสระในหัวข้อเฉพาะด้านการออกแบบ  การรายงานความก้าวหน้า การเขียนผลงานวิจัยในรูปวิทยานิพนธ์ 
และบทความวิจยั การน าเสนอผลการวิจัย 
            Independent study in the field of design, presenting progress reports, writing up the results in the 
form of thesis, writing the article for publication  
  
**AR 447 898  วิทยานิพนธ์                                                                                          36 หน่วยกิต   

                    Thesis                   

เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับทุกรายวิขา หรืออยู่ในดลุยพินิจของ 
                           กรรมการบริหารหลักสตูร  

              การท าวิจัยด้านการออกแบบ การรายงานความก้าวหน้า การเขียนผลงานวิจัยในรปูวิทยานิพนธ์ และบทความวิจัย การ
น าเสนอผลการวจิัย 
 Conducting research in the field of design, presenting progress reports, writing up the results in the 
form of thesis, writing the article for publication  
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 **AR 447 899    วิทยานิพนธ์                                                                                        12 หน่วยกิต 
                        Thesis 
เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับทุกรายวิขา หรืออยู่ในดลุยพินิจของ 
                          กรรมการบริหารหลักสูตร 
         การท าวิจัยด้านการออกแบบ การรายงานความก้าวหน้า การเขียนผลงานวิจัยในรูปวิทยานิพนธ์ และบทความวิจัย การ
น าเสนอผลการวจิัย 
 Conducting research in the field of design, presenting progress reports, writing up the results in the 
form of thesis, writing the article for publication       
 

 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าวิทยานิพนธ์  

การท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคารให้มีการด าเนินการ การเสนอเค้าโครง การทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจยั และการเสนอผลการวจิัยในรูป

บทความตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับประเทศ 

5.1.2 การศึกษาอิสระ  

การท าการศึกษาอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคารใหม้ีการด าเนินการ การเสนอเคา้โครง การทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจยัและการเสนอผลการวจิัยในรูป

บทความตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับประเทศ 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการออกแบบ 

5.2.2 มีทักษะการท างานด้านการออกแบบ 

2.1.3 มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ 

ช่วงเวลา 

5.3.1  แผน ก แบบ ก 1 เริ่มในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 1 

2.1.2 แผน ก แบบ ก 2 เริ่มในภาคการศกึษาที่ 1 ปีท่ี 2 

            5.1.3  แผน ข เริ่มในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 2 

จ านวนหน่วยกิต 

           5.4.1  วิทยานิพนธ์ในแผน ก แบบ ก 1  36 หน่วยกิต 

           5.4.2  วิทยานิพนธ์ในแผน ก แบบ ก 2  12 หน่วยกิต 

           5.4.3  การศึกษาอิสระในแผน ข  6 หน่วยกิต 

การเตรียมการ 
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(5) การให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นในการท าวิทยานพินธ์/การศึกษาอิสระตามความสนใจของ

นักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการหลักสตูรออกแบบมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 

(6) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระและคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ /สอบ

วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระประกอบด้วยคณาจารยภ์ายในคณะและผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ

เกี่ยวกบัเรื่อง/วิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระของนักศึกษาเพื่อให้ค าแนะน า/ตรวจสอบ/ประเมินผลเกี่ยวกับการ

ท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

(7) จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอสิระ (Progress Report) หลังจากนักศึกษา

ได้ท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ทุกภาคการศึกษาเพื่อประเมินหนว่ยกิตโดยเชิญคณะกรรมการและ

ผู้ทรงคุณวุฒิมาวิจารณ์และเสนอแนะเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ/์การศึกษาอิสระ 

(8) ให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าบทความตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการระดับประเทศตามเงื่อนไขการ

จบการศึกษา 

 

กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผลในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระจะด าเนินการภายใต้การบริหารจัดการและการทวน

สอบมาตรฐานจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรการออกแบบมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ สนับสนุนโดยบัณฑิต

วิทยาลัย โดยมีกระบวนการประเมินและผู้ประเมินตามล าดับดังนี้ 

(7) การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาใน แผนข เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ.2559  ข้อ 31.2 

(8) การประเมินผลร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักซึ่งเป็นอาจารย์ภายในคณะ

และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

(9) การประเมินผลเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระจากการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระโดย

คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสตูร 

(10) การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระโดยการจัดการรายงาน Progress Report มี

คณะกรรมการวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิมาวิจารณ์และเสนอแนะเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์/การศกึษา

อิสระ 

(11) การประเมินผลวิทยานิพนธ์/การศกึษาอิสระโดยการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระฉบับสมบรูณโ์ดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระเพื่อประเมินผลคณุภาพของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ

และใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับการปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเป็นครั้งสุดท้าย 

(12) การประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ/หรือ ที่ปรึกษาร่วมก่อนส่งบทความ

ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

ตามเงื่อนไขการจบการศึกษา (ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2) 
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 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา 

อาจารยผ์ู้สอนแตล่ะรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 

      เทียบเคียงผลการเรียนของนกัศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างช้ันปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี เพื่อน า

ผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 

     ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่นที่มี 
เนื้อหาใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกดิความสัมพนัธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดย

เทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจยั เพื่อให้เกิดการพัฒนา

เนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

     ทบทวนและวิเคราะห์จากผลงานการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา  

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

-เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2558 

-เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที ่9  

-นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพมิพ์ หรอือย่างน้อยต้อง 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาตทิี่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 

-นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพมิพ์ หรอือย่างน้อยต้อง 

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาตทิี่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ  หรือการน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย

บทความที่น าเสนอฉบับสมบรูณ์ (Full Paper) ไดร้ับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ดังกล่าว 

-นักศึกษาแผน ข รายงานการศึกษาอิสระหรือส่วนหน่ึงของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะ. 

ใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได ้

 

 
 
 
 
 



80 
 

 

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 
 
 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลยั 
 

 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.รหัสและชื่อหลักสตูร 
ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ:    Doctor of Philosophy Program in Architecture 

 

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ปร.ด. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Doctor of Philosophy (Architecture) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    PhD (Architecture) 

 

3.วิชาเอก 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

 

4.จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1       ไม่น้อยกว่า                 48  หน่วยกิต 
แบบ 2.1       ไม่น้อยกว่า                 48  หน่วยกิต 

 

5.รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และ 2.1                                
5.2 ภาษาที่ใช ้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่มีความสามารถใช้ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษได้เป็น
อย่างด ี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

- 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2561 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 2/2561 วันที ่
31 มกราคม   2531 
สภามหาวิทยาลัย อนุมตัิหลักสตูรในการประชุมคร้ังที่ 4/2561 วันที่ 4  เมษายน  2561 
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

 

7.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่า เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561  
 

8.อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา 
           8.1 อาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษา 
           8.2 นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม 
           8.3 สถาปนิกหรือที่ปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม 
           8.4 นักวิจัยในองค์กรทางดา้นสถาปัตยกรรม 

 

9.  ชื่อ  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1 นางวารุณี  หวัง รองศาสตราจารย ์ - Doctor of Engineering   
(Architecture Design & Theory) 
- M.Arch.(Architecture) 
- สถ.บ.(สถาปตัยกรรมศาสตร์) 

2 นายทรงยศ วีระทวีมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - PhD (Architecture) 
- ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม) 
- สถ.บ.(สถาปตัยกรรมศาสตร์) 

3 นายนพดล  ตัง้สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - PhD (Architecture) 
- M.Arch.(Architecture) 
- สถ.บ.(สถาปตัยกรรมศาสตร์) 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
ปรัชญา 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) มุ่งผลิตนักวิจัย

ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง ให้มีความรู้ในเชิงลึกและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทางวิชาการใน
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สาขาที่วิจัยหรือศึกษา และมีความรู้และทักษะด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและน าไปถ่ายทอด และ

เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป อย่างมีจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรม  

     วัตถุประสงค ์

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) เพื่อผลิตดุษฎี

บัณฑิตที่มีคุณสมบัติดงันี ้

(4) มีความรู้เชิงลึกในวชิาการทางดา้นสถาปัตยกรรมศาสตร์ และความสัมพนัธ์กับศาสตร์กับที่เก่ียวเนื่องใน

ลักษณะการบูรณาการทางวิชาการ  

(5) มีความสามารถในการท าการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(6) มีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในการท าการวิจัย 

(7) มีความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์ต่อ 

การพัฒนาประเทศต่อไป 

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

1. หลักสูตร 
1.1 จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1                     ไม่นอ้ยกว่า   48    หน่วยกิต 
แบบ 2.1                     ไม่นอ้ยกว่า   48    หน่วยกิต 

1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
1.2.1 หลักสูตร แบบ 1.1 
                      ดุษฎีนิพนธ์                            48          หน่วยกิต 
                      รวม                                     48          หน่วยกิต 
1.2.2 หลักสูตร แบบ 2.1 

           หมวดวิชาบงัคับ                        6           หน่วยกิต 
           หมวดวิชาเลือก                         6           หน่วยกิต 

                      ดุษฎีนิพนธ์                             36           หน่วยกิต 
                      รวม                                     48           หน่วยกิต 
 

 
  

  จ านวนหน่วยกิต 

   แบบ 1.1 แบบ 2.1  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 48  

1)  หมวดวิชาบังคับ - 6  
2)  หมวดวิชาเลือก - 6  
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3)  วิชาวิทยานิพนธ์ 48 36  
รวมหน่วยกิต 48 48  

 

 

            1.3  รายวิชา 
   1.3.1    หมวดวิชาบงัคับ 

   นักศึกษาหลักสูตร แบบ 1.1 ไม่มีวิชาบังคบั 

 

 
 นักศึกษาหลักสูตร แบบ 2.1  จะต้องศึกษาวิชาบงัคับ 2 วิชาจ านวน 6 หน่วยกิตดังต่อไปนี ้
 

 

 

 

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษาหลักสูตร แบบ 2.1  ต้องเลือกศึกษา 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี ้
 

กลุ่มวิชาแนวคิดทางสถาปัตยกรรม 
 

 
ไม่มีวิชาบังคบั แต่นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมรายวิชาสัมมนาดุษฎี
นิพนธ์ 1-4 

ไม่นับหน่วยกิต 

AR 818 111 
ระเบียบวิธีวิจยัทางสถาปัตยกรรม 1  
Research Methodology in Architecture I 

3 (3-0-6) 

AR 818 112 
ระเบียบวิธีวิจยัทางสถาปัตยกรรม 2  
Research Methodology in Architecture II 

3 (3-0-6) 

กลุ่มวิชาบังคับส าหรับนักศึกษา แบบ 2.1 (ไม่นบัหน่วยกิต) 

AR 818 991 
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 
Dissertation Seminar I 

3 (3-0-6) 

AR 818 992 
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 
Dissertation Seminar II 

3 (3-0-6) 

AR 818 993 
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 
Dissertation Seminar III 

3 (3-0-6) 

AR 818 994 
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 4 
Dissertation Seminar IV 

3 (3-0-6) 

AR 417 211 
การศึกษาและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม 
Architectural Study and Design Process 

3 (2-2-6) 

AR 417 212 สุนทรียศาสตร์และความหมายในงานสถาปัตยกรรม 3 (3-0-6) 
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กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 

 
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
 

Aesthetics and Meaning in Architecture 

AR 417 213 
การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม 
Architectural Heritage Conservation and Management 

3 (3-0-6) 

AR 417 214 
สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างและแนวคิดเก่ียวกับที่ว่าง 
Built Environment and Concepts of Space 

3 (3-0-6) 

AR 417 215 
ปรากฎการณ์ศาสตร์ในงานสถาปัตยกรรม 
Phenomenology in Architecture 

3 (3-0-6) 

AR 417 216 
พฤติกรรมมนุษย์และจิตวิทยาสภาพแวดล้อม 
Human Behavior and Environmental Psychology 

3 (3-0-6) 

AR 417 217 
เทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
Appropriate Technology for Sustainable Environment 

3 (3-0-6) 

AR 417 218 
แนวคิดและทฤษฎีในสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อความยั่งยืน 
Sustainable Concept and Theory in Built Environment 

3 (3-0-6) 

AR 417 894 
หัวข้อพิเศษทางสถาปัตยกรรม 
Special Topics in Architecture 

3 (1-4-6) 

AR 417 895 
การวิจัยการออกแบบสถาปัตยกรรม 
Architecture Design Research 

3 (1-4-6) 

AR 417 311 
สถาปัตยกรรมลุ่มน้ าโขง 
Architecture in the Great Mekong Sub-Region 

3 (3-0-6) 

AR 417 312 
นวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเพื่อความยั่งยืน 
Innovation in Vernacular Architecture for Sustainability 

3 (3-0-6) 

AR 417 313 
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้   
Southeast Asia Vernacular Architecture 

3 (3-0-6) 

AR 417 314 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสถาปตัยกรรมพื้นถิ่น 
Creative Economics in Vernacular Architecture 

3 (3-0-6) 

AR 417 315 
ภูมิปัญญาในสถาปตัยกรรมพื้นถ่ิน  
Folk Wisdom in Vernacular Architecture 

3 (3-0-6) 

AR 417 316 
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
Cultural Landscape 

3 (3-0-6) 
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1.3.3 ดุษฎีนิพนธ ์
 

  
 
 
 
 
 
ตัวอย่างแผนการศึกษา 

 

 

AR 417 411 
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 20 
History of Architecture in the Twentieth Century 

3 (3-0-6) 

AR 417 412 
พุทธสถาปัตยกรรม 
Buddhist Architecture 

3 (3-0-6) 

AR 417 413 
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชีย 
History of Asian Architecture 

3 (3-0-6) 

AR 417 414 
แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในเอเชีย 
Concepts and Theories in Asian Contemporary 
Architectural Design 

3 (3-0-6) 

AR 818 996 
ดุษฎีนิพนธ์ (ส าหรับแบบ 1.1)  
Dissertation                                                     

48 หน่วยกิต 

AR 818 998 
ดุษฎีนิพนธ์ (ส าหรับแบบ 2.1)  
Dissertation                                                

36 หน่วยกิต 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
 AR 818 996 ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1) 

Dissertation 
9 - 

AR 818 111  ระเบียบวิธีวิจยัทางสถาปัตยกรรม 1  
Research Methodology in Architecture I 

- 3 (3-0-6) 

AR xxx xxx วิชาเลือก -  3 หน่วยกิต 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 6 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 6 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
AR 818 996  ดุษฎนีิพนธ์ (แบบ 1.1) 

Dissertation 
9 - 

AR 818 112   ระเบียบวิธีวิจยัทางสถาปัตยกรรม 2  
Research Methodology in Architecture II 

- 3 (3-0-6) 

AR xxx xxx วิชาเลือก -  3 หน่วยกิต 

AR 818 991 
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 
Dissertation Seminar 1 

    (3-0-6) 
ให้เข้าร่วมกิจกรรม 

    (3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกติ 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 6 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 12 
 
 

   

                      ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
AR 818 996   ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1) 

Dissertation 
9 - 

AR 818 998    ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1) 
Dissertation 

- 9 

AR 818 992 
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 
Dissertation Seminar II 

    (3-0-6) 
ให้เข้าร่วมกิจกรรม 

    (3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกติ 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 21 
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ค าอธิบายรายวิชา 
AR 818 111   ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปตัยกรรม 1       3 (3-0-6) หน่วยกิต 

Research Methodology in Architecture I 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
AR 818 996    ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1) 

Dissertation 
9 - 

AR 818 998     ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1) 
Dissertation 

- 9 

AR 818 993 
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 
Dissertation Seminar III 

    (3-0-6) 
ให้เข้าร่วมกิจกรรม 

    (3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกติ 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 30 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
AR 818 996     ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1) 

Dissertation 
9 - 

 AR 818 998   ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1) 
Dissertation 

- 9 

AR 818 994 
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 4 
Dissertation Seminar IV 

    (3-0-6) 
ให้เข้าร่วมกิจกรรม 

    (3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกติ 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 45 39 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
AR 818 996      ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1) 

Dissertation 
3 - 

 AR 818 996     ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1) 
Dissertation 

- 9 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 3 9 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 48 
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 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  ประเภทของงานวิจัย การตั้งประเด็นปัญหา การทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การ

สร้างกรอบความคิดในงานวิจัย การตั้งสมมติฐาน จริยธรรมในการท าวิจัย 
Type of research, problem identification, theoretical and literature review, 

formulation of research conceptual framework, hypothesis, ethics in research 
 
AR 818 112  ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปตัยกรรม 2       3 (3-0-6) หน่วยกิต 

Research Methodology in Architecture II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  การออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลการวจิยั 

การน าเสนอรายงานการวิจัย จริยธรรมในการท าวิจัย  
    Research design, data collection and data processing, data analysis and conclusion 
of the research, presentation of research report, ethics in research 
 
AR 818 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

Dissertation Seminar I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

 การวิเคราะห์ วิพากษ์งานวิจัยทางสถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การน าเสนอผล
การศึกษาทางวชิาการ การอภิปรายเก่ียวกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาดุษฎีนิพนธ์ 

Analysis and critics of architectural research and discipline related to dissertation topic, 
academic presentation, discussion on research for the development of the dissertation 
 
AR 818 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

Dissertation Seminar II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

 การวิเคราะห์ วิพากษ์งานวิจัยทางสถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การน าเสนอผล
การศึกษาทางวชิาการ การอภิปรายเก่ียวกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาดุษฎีนิพนธ์ 

Analysis and critics of architectural research and discipline related to dissertation topic, 
academic presentation, discussion on research for the development of the dissertation 

 
AR 818 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

Dissertation Seminar III 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
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 การวิเคราะห์ วิพากษ์งานวิจัยทางสถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การน าเสนอผล
การศึกษาทางวชิาการ การอภิปรายเก่ียวกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาดุษฎีนิพนธ์ 

Analysis and critics of architectural research and discipline related to dissertation topic, 
academic presentation, discussion on research for the development of the dissertation 

 
AR 818 994 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 4        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

Dissertation Seminar IV 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

 การวิเคราะห์ วิพากษ์งานวิจัยทางสถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การน าเสนอผล
การศกึษาทางวชิาการ การอภิปรายเก่ียวกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาดุษฎีนิพนธ์ 

Analysis and critics of architectural research and discipline related to dissertation topic, 
academic presentation, discussion on research for the development of the dissertation 

 
AR 417 111 ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปตัยกรรม       3 (3-0-6) หน่วยกิต 

Research Methodology in Architecture 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

  ประเภทของงานวิจยั ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย จริยธรรมการวิจัย การออกแบบ
งานวิจยัและวิเคราะห์ข้อมูล 

Research types, literature review on related research topic, research ethics, 
research design and data analysis.  
 
AR 417 211 การศึกษาและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม    3 (2-2-6) หน่วยกิต 
                   Architectural Study and Design Process 
                    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

กระบวนการในการออกแบบและก่อรูปของสถาปัตยกรรม การตีความหมายของแนวคิดทาง
สถาปัตยกรรม  
    Process of designing and shaping the architecture, interpretation of architectural 
concepts 
 
AR 417 212  สุนทรียศาสตร์และความหมายในงานสถาปัตยกรรม   3 (3-0-6) หน่วยกิต          
   Aesthetics and Meaning in Architecture 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
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              แนะน าปรัชญา แนวคิด และพัฒนาการด้านสุนทรียศาสตร์และความหมายทางสถาปัตยกรรม    
การก่อรูปของงานสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก แนวทางในการท าความเข้าใจความหมายและ
การเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมในเชิงนามธรรมและรูปธรรม 
  Introduction to philosophy concept and development of aesthetics and meanings 
in architecture, the creation of architecture in Eastern and Western culture, approaches for the 
understanding of meaning and representation of architecture both abstract and concrete 
viewpoints 
 
AR 417 213 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม   3 (3-0-6) หน่วยกิต 

   Architectural Heritage Conservation and Management 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
             แนวคิดและทฤษฎีของการอนุรักษ์และจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม ประวัติของการอนุรักษ์และ
การจัดการ แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์และการจัดการ กรณีศึกษา  การศึกษาภาคสนามการอนุรักษ์และการจัดการ
มรดกทางสถาปัตยกรรม 
             Concept and theories on architectural heritage conservation and management, 
history of conservation and management, practical guide in conservation and management, case 
studies, field study in architectural heritage conservation and management 
 
AR 417 214 สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างและแนวคิดเกี่ยวกับที่ว่าง 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 Built Environment and Concepts of Space 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

การศึกษาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างผ่านแนวคิดหรือทฤษฎีที่เก่ียวกับพื้นที่ การวิเคราะห์พืน้ที่ใน
ลักษณะของการบูรณาการหลายมิติ ทั้งทางกายภาพ การจัดการ อ านาจ และการช่วงชิงการนยิามความหมายของ
พื้นที่ตามสถานการณ ์

Study of built environment through concepts or theories of space, space analysis in 
term of multi-dimension integrated approach: physical, management, power, competing of space 
meaning definition according to circumstances 
 

AR 417 215 ปรากฎการณ์ศาสตร์ในงานสถาปัตยกรรม    3 (3-0-6) หน่วยกิต 

  Phenomenology in Architecture 
                       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

  แนวคิดและทฤษฎีปราฏการณ์วิทยาทางสถาปัตยกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์
กรณีศึกษา  
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 Concepts and theories on architectural phenomenology, related research and the 
analysis of case studies  
 
AR 417 216 พฤติกรรมมนุษย์และจิตวิทยาสภาพแวดล้อม    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
   Human Behavior and Environmental Psychology  
        เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับพฤติกรรมของมนุษย์  ทฤษฎีทางจิตวิทยาสภาพแวดล้อม 
การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
   Relationship between environment and human behavior, theories in environmental 
psychology, analysis of case studies 
 
 

AR 417 217 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในสถาปัตยกรรม    3 (3-0-6) หน่วยกิต 

 Appropriate Technology in Architecture 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
               หลักการ ทฤษฎี แนวความคิด และ กรณีศึกษาของเทคโนโลยทีี่เหมาะสมทางสถาปัตยกรรม บริบท
ทางสงัคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม 
  Principles, theories, concepts and case studies of appropriate technology in 
architecture, social, cultural, economic and environmental contexts 
 

AR 417 218      แนวคิดและทฤษฏีในสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อความย่ังยืน  3(3-0-6) หน่วยกิต 

    Sustainable Concept and Theory in Built Environment 
                       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
             แนวคิดและทฤษฏีการพฒันาทีย่ั่งยืนที่เก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมแนวธรรมชาติ 
สถาปัตยกรรมเขียว สถาปัตยกรรมยั่งยืน  นวัตกรรมสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 Concept and Theory in sustainable development in relation to architecture, 
organic architecture, green architecture, sustainable architecture, architectural innovations and 
technologies, other related factors 
 
AR 417 894  หัวข้อพิเศษทางสถาปัตยกรรม      3 (1-4-6) หน่วยกิต 
                  Special Topics in Architecture 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
  ค้นคว้าประเดน็ที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิจัยทางสถาปัตยกรรม ตามความสนใจ

ของผู้เรียน  
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  Research on various issues related to architectural studies and researches 
depending on interests of student 
 
AR 417 895 การวิจัยการออกแบบสถาปัตยกรรม     3 (1-4-6) หน่วยกิต 
                    Architectural Design Research 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
            การวิเคราะห์และสังเคราะห์ กรณีศึกษาผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมและงานวชิาการที่
เก่ียวข้อง 
            Analysis and synthesis of architectural design case studies and related academic 
works.  
 

AR 417 311     สถาปัตยกรรมลุ่มน  าโขง     3 (3-0-6) หน่วยกิต 

  Mekong Sub Region Architecture 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

   การศึกษาสภาพแวดล้อม นิเวศวิทยาและนิเวศวัฒนธรรม เอกลักษณ์เฉพาะของสถาปัตยกรรมใน
พื้นที่ลุ่มน้ าโขงในภาพรวม การแลกเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้าง การใช้วัสดุและคติความเชื่อด้านการวางผังและการ
ก่อสร้างในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง อัตลักษณ์ของชุมชนและท้องถิน่ พฒันาการทางสถาปัตยกรรมและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

  Study of environment, ecology and cultural ecology, unique character of the 
Mekong Region architecture as a whole, exchange format of construction, materials use and belief 
in planning and construction in the region, identity of community and local, architectural 
development and future direction 

 

AR 417 312 นวัตกรรมในสถาปัตยกรรมพื นถิ่นเพื่อความยั่งยืน   3 (3-0-6) หน่วยกิต 

 Innovation in Vernacular Architecture for Sustainability                                 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี

 แนวคิดของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและยั่งยืนในอาคารร่วมสมัยของไทย การพัฒนา
กระบวนการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างที่มีในแต่ละท้องถิ่น กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 Concept of sustainable and appropriate technology application in contemporary 
Thai architecture, development of construction processes and building materials available in each 
locality, domestic and international case studies 
 



94 
 

 

AR 417 313 สถาปัตยกรรมพื นถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
Southeast Asia Vernacular Architecture 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ภูมิปัญญาและพัฒนาการด้านการตั้งถิ่นฐาน การสรา้งสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
  Local wisdom and development of settlement, creation of vernacular architecture 

in Southeast Asia 
 

AR 417 314   เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสถาปตัยกรรมพื นถิ่น   3 (3-0-6) หน่วยกิต 

  Creative Economics in Vernacular Architecture 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

  แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการประยุกต์ใช้ในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น การวิเคราะห์คุณค่าเพือ่
พัฒนาเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิถีชีวิตของคนในปัจจบุัน ทฤษฎแีละกรณีศึกษา 
การสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจต่อท้องถิ่นอย่างยั่งยนื  

  Creative economy concepts for applied in vernacular architecture, value analysis 
to develop architectural identity, changes of society and way of life in contemporary, theories and 
case studies, creation of economic value to local sustainable 

 

AR 417 315 ภูมิปัญญาในสถาปัตยกรรมพื นถิ่น    3 (3-0-6) หน่วยกิต 

Folk Wisdom in Vernacular Architecture 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น การเลือกที่ตั้งชุมชน การเลือกใช้วัสดุ 
รูปแบบการก่อสร้าง การปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

Local wisdom relates to vernacular architecture, selection of community settlement, 
choice of materials, construction systems, environmental improvements 
 
AR 417 316  ภูมิทัศน์วัฒนธรรม      3 (3-0-6) หน่วยกิต 

  Cultural Landscape 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
   ภูมิทัศน์วัฒนธรรม พัฒนาการการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรม การ
วิเคราะห์พลวัตของความหมายในภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
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   Cultural Landscape, development of the study of the cultural lands cape, elements 
of cultural landscape, analysis the dynamic meaning of cultural landscape 
 
AR 417 411   ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 20      3 (3-0-6) หน่วยกิต 

History of Architecture in the twentieth Century 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 20 ปรัชญาและแนวความคิดที่มีผลต่อรูปแบบ

สถาปัตยกรรม พัฒนาการรูปแบบและแนวคิดสถาปัตยกรรมในอารยธรรมตะวันตก สถาปัตยกรรมเอเชีย 
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทยในช่วงศตวรรษที่ 20 
  History of architecture in the 20th century, philosophy and concepts that affect the 
architectural style, development of architectural styles and concepts in Western civilization, Asian 
architecture, Modern architecture in Thailand  
 
AR 417 412      พุทธสถาปัตยกรรม             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
                      Buddhist Architecture 

            เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
แนวคิดส าคัญของสถาปัตยกรรมพุทธศาสนา คติจักรวาลพุทธ คติพระธาตุเจดีย์ พระอาราม 

องค์ประกอบของพุทธสถานในเอเชีย การรับอิทธิพลและตีความในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Significance concepts of Buddhist architecture, Buddhist cosmology, the meaning 

conception of a great relic stupa, monasteries, elements of Buddhist monasteries in Asia, 
influenced and interpretation in the region of South-East Asia 
 

AR 417 413 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชีย      3 (3-0-6) หน่วยกิต 

  History of Asian Architecture 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 เงื่อนไขทางประวัติศาตร์และแนวความคิดส าคัญที่มีต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละสมัย จนี 
อินเดีย ลังกา ญี่ปุ่น พม่า และเขมร 
 Historical condition and significance concept that influenced the architectural design 
of each epoch, China, India, Sri Lanka, Japan, Burma and Cambodia 
 
AR 417 414 แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในเอเชีย 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

Concepts and Theories in Asian Contemporary Architectural Design 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
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ประวัติศาสตร์และพฒันาการสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในเอเชีย กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมประเภท
อาคารและกลุ่มอาคารในประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุน่ ไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวคิดการออกแบบ
สมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ วัฒนธรรม และปัจจัยแวดล้อม โครงสร้าง วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 

History and development of contemporary architecture in Asia, case study in 
particular major buildings in India, China, Japan, Thailand , and Southeast Asia countries, Modern and 
Postmodern design concept, culture, environmental factors, structure, materials and methods of 
Construction 
 

AR 818 996   ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)       48 หน่วยกิต 

  Dissertation 

                        เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

            การเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ การท าวิจัยดา้นสถาปตัยกรรม การรายงานความกา้วหน้าของงานวิจัย
 Propose thesis proposal, conduct research in the field of architecture and present progress 
report  

 

AR 818 998       ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)       36 หน่วยกิต 

             Dissertation 

                       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

            การเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ การท าวิจัยดา้นสถาปตัยกรรม การรายงานความกา้วหน้าของงานวิจัย
 Propose thesis proposal, conduct research in the field of architecture and present progress 
report  

 
 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
              ค าอธิบายโดยย่อ 
             ท าดุษฎีนิพนธ์ 
            การท าดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้มีการด าเนินการ การเสนอเค้าโครง การทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย และการ
เสนอผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
            
           มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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1 มีความรู้และทักษะดา้นการวิจัยทางสถาปัตยกรรม 
2 มีทักษะการท างานทางวชิาการด้านสถาปัตยกรรม 
3 มีการพัฒนาดา้นทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ 
 

           ช่วงเวลา 
1 แบบ 1.1  เร่ิมในภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 
2 แบบ 2.1  เร่ิมในภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2 
  

           จ านวนหน่วยกิต 
1.แบบ 1.1 จ านวน  48    หน่วยกิต 

      2.แบบ 2.1  จ านวน  36  หน่วยกิต  
  

    การเตรียมการ  
 มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าแนะน าปรึกษาในการท าดุษฎีนิพนธ์ เช่น การเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะน า

แหล่งข้อมูล มีการก าหนดเวลาเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ การเตรียมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการ
ค้นคว้าท าวิทยานิพนธ์ 
 

 กระบวนการประเมินผล  
การประเมินผลงานการท าดุษฎนีิพนธ์ การสอบหรือประเมินเค้าโครงดุษฎีนพินธโ์ดยการจัดสอบให้เป็นไป

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
การประเมินความก้าวหน้าจัดน าเสนอกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ   
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัของหลักสูตรแบบ 1.1และ 2.1 ให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบับที่ 1259/2560 เร่ืองการตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการ
ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา หรือระเบียบ/ประกาศที่จะปรับปรุงใหม่  

 
 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

 

 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 หรือ
ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  อาจารย์ผู้สอนแตล่ะรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 

a. เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวชิา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชัน้ป ีต่างคณะ แล้วแต่กรณ ี
เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน 
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b. ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืนที่มีเนื้อหาใกล้เคียง

กัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียง

กับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนา

เนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ  

 
3.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแก่น วา่ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 ข้อ 
50.2 หรือระเบียบที่จะที่ปรบัปรุงใหม่   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2562) 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง  

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และบณัฑิตวิทยาลัย 

 

 หมวดที่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง 
 ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Urban and Regional Planning 
   

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวางแผนภาคและเมือง) 
 ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : ปร.ด. (การวางแผนภาคและเมือง) 
 ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Urban and Regional Planning) 
 ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Urban and Regional Planning) 
   

 

3. วิชาเอก 
การวางแผนภาคและเมือง 
 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 58  หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1. รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 
5.2. ภาษาท่ีใช้ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3. การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี 
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5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
- 

5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 
 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่   23/2561  เมื่อวันที่  29 

พฤศจิกายน 2561 
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2562  วันท่ี 30  มีนาคม  2562 

เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2564 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการ 
8.2 นักวิจัยและพัฒนาขั้นสูงทางดา้นการวางแผนภาคและเมืองตามองค์กรหรือสถาบันของรัฐและเอกชน 
8.3 ที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนภาคและเมืองขององค์กรหรือสถาบันของรัฐและเอกชน 
8.4 ผู้บริหารระดับสูงทางทางด้านการวางแผนภาคและเมืองขององค์กรหรือสถาบันของรัฐและเอกชน 

9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ช่ือ-สกุล เลข

ประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

1. นายรวี หาญเผชิญ   รองศาสตราจารย์ - ผ.ด. (การวางแผนภาคและเมือง) 
- ผ.ม. (การวางผังเมือง) 
- วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 

2 นายพรณรงค์ ชาญนุวงศ์   ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 - Doctorat en Economie sociale 
 - a) DESS “Urbanism   
   Operationnel ville en projet 
   b) DEA “Projet Architectural et   
   Urban : Theories et Dispositifs 
   c) Master 2 « Economie   
   Politique du Tourisme  
   International » 
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- สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
3 นางสาวมนสิชา เพชรานนท์   ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
- Ph.D.  
- Master of City and Regional  
  Planning (M.C.R.P) 
- สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)  

 หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1. ปรัชญา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต

ที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีศักยภาพในการวิจัยระดับสูง ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับสากลด้านการวางแผนภาคและ
เมือง ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการเมือง ชุมชนและภูมิภาค เป็นผู้น าทางวิชาการที่แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ด้าน
การวิจัยอย่างอิสระ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์สามารถเช่ือมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต พร้อมทั้งบูรณาการด้านการวางแผน การ
พัฒนา การบริหารจัดการเมืองชุมชนและภูมิภาค ร่วมกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้มคีวามรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม มีจิตสาธารณะ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีกล้าหาญอย่างมีจรรยาบรรณและเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

1.2. วัตถุประสงค ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) เพื่อผลิตดุษฎี

บัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี ้
1.มีความรู้อย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในวิชาการทางด้านการพัฒนาเมือง ชุมชนและภูมิภาคและความสัมพันธ์กับศาสตร์

กับท่ีเกี่ยวเนื่องในลักษณะการบูรณาการทางวิชาการทั้งปัจจุบันและอนาคต 
2.มีความสามารถในการท าการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     3.มีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในการท าการวิจัย 
4.มีความสามารถในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรูเ้ผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย งานกิจกรรมการพัฒนาเมือง 

และองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 
5.สามารถท างานและเป็นผู้น าทางวิชาการในท้องถิ่นและมีความสามารถประสานงานร่วมชุมชน ภาคีเครือข่ายภาค 

ประชาชนทุกระดับ 
 

 

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 รวมตลอดหลักสูตร 58 หน่วยกิต  
แบบ 2.1   รวมตลอดหลักสูตร 58 หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตร 

 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 58 58 

1) หมวดวิชาบังคับ    
    1.1 วิชาบังคับ (ไมน่ับหน่วยกิต) 4 - 
    1.2 วิชาบังคับ (นบัหน่วยกิต) - 13 
   
2) หมวดวิชาเลือก   
    2.1 วิชาเลือก - 9 
   
3) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 58 36 

*หมายเหตุ รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ให้คะแนนเป็น S หรือ U 

 
 

 
 

รายวิชา 
หมวดวิชาบังคับ 

ส าหรับนักศึกษา แบบ 1.1 

นักศึกษาส าหรับนักศึกษา แบบ 1.1 ต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตในรายวิชาสมัมนาการวางแผนภาคและเมือง 1-4 

โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรยีนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 
 

**AR 821 991 
สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 1 
Seminar in Urban and Regional Planning I 

1 (1-0-2)  

   

**AR 821 992 
สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 2  
Seminar in Urban and Regional Planning II 

1 (1-0-2) 

**AR 821 993 
สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 3 
Seminar in Urban and Regional Planning III 

1 (1-0-2) 

**AR 821 994 
สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 4  
Seminar in Urban and Regional Planning IV   

1 (1-2-2) 
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นอกจากนี้นักศึกษา แบบ 1.1 อาจจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต หรือการลงทะเบียน
เรียนแบบ Audit ในรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือกของหลักสูตร ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มเติมและต้องมีผล
การศึกษาในระดับ S 

 
ส าหรับนักศึกษา แบบ 2.1 
นักศึกษาแบบ 2.1 ต้องลงทะเบียนโดยนับหน่วยกติในรายวิชาบังคบัดังต่อไปนี ้
 

**AR 821 901 
ทฤษฎีในการวางแผนภาคและเมืองขั้นสูง 
Advanced  Urban and Regional Planning Theory 

3 (2-2-5)  

**AR 821 902 
เทคนิคข้ันสูงในการวิเคราะหส์ าหรับการวางแผนภาคและเมือง 
Advanced Analytical Techmiques in Urban and Regional Planning 

3 (2-2-5)  

**AR 821 903 
ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับการวางแผนภาคและเมือง  
Research Methodology for Urban and Regional Planning I 

3(2-2-5) 

**AR 821 991 
สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 1  
Seminar in Urban and Regional Planning I   

1 (1-0-2)  

**AR 821 992 
สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 2  
Seminar in Urban and Regional Planning II (Planning approach)  

1 (1-0-2) 

**AR 821 993 
สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 3  
Seminar in Urban and Regional Planning III   

1 (1-0-2) 

**AR 821 994 
สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 4  
Seminar in Urban and Regional Planning IV   

1(1-0-2) 

 
 

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษาแบบ 2.1 ที่จะต้องลงทะเบียนเรยีนรายวิชาเลือกของหลักสูตรจ านวน 3 วิชา จ านวน 9 หน่วยกิต โดยเลือก

ลงทะเบียนจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่เปิดสอนเพิ่มเติมภายหลัง ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นขอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรหรอือาจารย์ประจ าสาขาวิชาหรือกรรมการบริหารหลักสูตรและห้ามลงทะเบียนในรายวิชาที่เคย
ศึกษามาแล้วในระดับปริญญาโท 

 
  
 

**AR 821 911 
การวิเคราะหส์ าหรับการวางแผนภาคและเมือง   
Analytical for Urban and Regional Planning 

3 (3-0-6)  

**AR 821 912 
การวิจัยขั้นสูงดา้นเมืองศึกษา 
Advanced Research in Urban Studies 

3 (3-0-6)  

**AR 821 913 
การวางแผนการขนส่งขั้นสูงในเมืองและชุมชน 

Advanced Urban Transportation Planning 
3 (3-0-6)  
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**AR 821 914 
การบริหารจัดการเมืองขั้นสูง 
Advanced Urban Management 

3 (3-0-6)  

**AR 821 915 
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองและชุมชนขั้นสูง 
Advanced  Urban Cultural Heritage Conservation 

3 (2-2-5) 

**AR 821 916 
การออกแบบชุมชนเมืองขั้นสูง 
Advanced Sustainable Urban Design 

3 (2-2-5) 

**AR 821 917 
นิเวศภูมิทัศน์ในการวางแผนภาคและเมือง 
Landscape Ecology in Urban and Regional Planning 

3 (3-0-6)  

**AR 821 918 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
Urban Environmental Management 

3 (3-0-6)  

**AR 821 919 
กฎหมายและการบริหารจดัการเมอืง 
Urban Administration and Legislation 

3 (3-0-6)  

**AR 821 971 
หัวข้อเรื่องพิเศษในการวางแผนภาคและเมือง  
Special Topics in Urban and Regional Planning 

3 (3-0-6)  

**AR 821 972 
หัวข้อเรื่องพิเศษในการบริหารจัดการเมือง 
Special Topics in Urban Management 

3 (3-0-6)  

 

ดุษฎีนิพนธ ์

**AR 821 996 
ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

58 หน่วยกิต 
 

**AR 821 998 
ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

36 หน่วยกิต 

 
  

 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ตัวอย่างแผนการศึกษา 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1  

**AR 821 901 ทฤษฎีในการวางแผนภาคและเมืองขั้นสูง 
Advanced Urban and Regional Planning Theory 

- 3  
 

**AR 821 903 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับการวางแผนภาคและเมือง  
Research Methodology for Urban and Regional 
Planning 

-   3 
 

**AR 821 991 สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 1   
Seminar in Urban and Regional Planning I 

1 

(ไม่นับหน่วยกิต)   
1 

 

**AR XXX XXX วิชาเลือก 
Elective Course 

 - 
   

3 
 

**AR 821 996 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9  - 
 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10  

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 10  

 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1  

**AR 821 902 เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะหส์ าหรับการวางแผนภาค
และเมือง 
Advanced Analytical Techmiques in Urban and 
Regional Planning  

- 3  

 

**AR 821 992 สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 2  
Seminar in Urban and Regional Planning II 

1 

(ไม่นับหน่วยกิต)   
1 

 

**AR XXX XXX วิชาเลือก 
Elective Course 

 - 
   

6 
 

**AR 821 996 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 

9  - 
 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10  

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 20  

 
  
 
 
  

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1  
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**AR 821 993 สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 3 
Seminar in Urban and Regional Planning III 

1 

(ไม่นับหน่วยกิต)   
1 

 

**AR 821 996  ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

 9 

   
- 

 

**AR 821 998 ดุษฎีนิพนธ ์
Dissertation 

- 9 
 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10  

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 30  

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1  

**AR 821 994 สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 4 
Seminar in Urban and Regional Planning IV 

1 

(ไม่นับหน่วยกิต)   
1 

 

*AR 821 996  ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

 9 

   
- 

 

**AR 821 998 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

- 9 
 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10  

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 40  

 
  

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1  

**AR 821 996  ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 

 10 

   
- 

 

**AR 821 998 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

- 9 
 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 9  

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 46 49  

 
 
 
 
 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1  

**AR 821 996  ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

 12 - 
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**AR 821 998 ดุษฎีนิพนธ ์

Dissertation 

- 9 
 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 9  

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 58 58  

 

 

 
**AR 821 901     ทฤษฎีในการวางแผนภาคและเมืองขั นสูง                3 (2-2-5) 
                        Advanced Urban and Regional Planning Theory 

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
ทฤษฎีในการวางแผนภาคและเมืองขั้นสูง การวางแผนรูปแบบต่างๆ ประวัติการพัฒนาเมือง แนวคิด ทฤษฎีและ

แบบจ าลองการเจริญเติบโตและพัฒนาของเมือง ประเด็นข้อโต้แย้งในทฤษฎีการวางแผน การวิเคราะห์ทฤษฎีและบทบาท
ของนักวางแผนภาคและเมือง ในงานวางแผนกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การประยุกต์ทฤษฎีกับกรณีศึกษา 

Theory of urban and regional planning, patterns of planning; the history of urban development; concept, theories 
and models of urban growth and development, controversial issues about planning theory, analysis of the theory; roles 
of urban and regional planners and real planning problems; application of theories to case studies 

  
**AR 821 902     เทคนิคขั นสูงในการวิเคราะห์ส าหรับการวางแผนภาคและเมือง  3 (2-2-5) 

        Advanced Analytical Techniques in Urban and Regional Planning 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 
เทคนิควิธีการขั้นสูงในการวางแผนและการวิเคราะห์นโยบายเพื่อการพัฒนาเมืองและภูมิภาค วิธีการค านวณและการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวางแผน การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การวิเคราะห์เพื่อการตัดสนิใจแบบพิจารณาหลาย
เกณฑ์ การประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การสร้างแบบจ าลอง
สมการโครงสร้าง การจัดการข้อมูลเพื่อการวางแผนภาคและเมือง 

Advanced analytical techniques in planning and policy analysis for urban and regional development, computing, 
quantitative and qualitative methods in planning, spatial analysis, multiple criteria decision analysis (MCDA), application of 
advanced statistical analysis, multiple regression, times series analysis, structural equation modeling, data management for 
urban and regional planning 
 
 

**AR 821 903   ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการวางแผนภาคและเมือง   3 (2-2-5) 
  Research Methodology of Urban and Regional Planning  

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
ประเภทของงานวิจัย การตั้งประเด็นปัญหา การสร้างกรอบความคิดในงานวิจัย การตั้งสมมติ ฐาน การออกแบบ

งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเลือกใช้
กระบวนการทางสถิติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อการวิเคราะห์ การสรุปผลการวิจัย และการน าเสนอผลวิจัย 
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Types of research, formulation of research problem, development of conceptual framework, creation of 
hypothesis, qualitative and quantitative research designs, quantitative and qualitative methods in data collection and 
analysis, selection of appropriate statistical procedures, drawing conclusions and presenting results 

 

**AR 821 911 การวิเคราะห์ส าหรับการวางแผนภาคและเมือง  3 (3-0-6) 
 Analytical in Urban and Regional Planning 

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
การวิเคราะห์สถานการณ์ การเขียนผังมโนภาพ เทคนิคขั้นสูงและแบบจ าลองในการการวิเคราะห์และสังเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติส าหรับการวางแผนภาคและเมืองการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรเศรษฐกิจ และ สังคม การวิเคราะห์พื้นที่ 
และการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ  

Scenario analysis, mind mapping, advanced techniques and models for analyzing and synthesizing statistical data 
in urban and regional planning; demographic, economic, and social data analysis; spatial analysis; and presentation formats 

 

**AR 821 912 การวิจัยขั นสูงด้านเมืองศึกษา  3 (3-0-6) 
 Advanced Research in Urban Studies 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 
การศึกษาเมืองในหลากหลายมิติ ปรากฏการณ์ความเป็นเมือง บทบาทและรูปแบบการเติบโตของเมืองด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและกายภาพ การวิเคราะห์ปัญหาเมือง การวิจัยเพื่อสร้างเมืองน่าอยู่และยั่งยืน ทิศทางการวิจัยด้านเมืองและประเด็น
การวิจัยแบบมุ่งเป้าเชิงพื้นที่กลุ่มเมืองในอาเซียน 

Urban study in various dimensions, urbanization phenomenon, roles and forms of urban growth in economic, social 
and physical terms, analysis of urban problems, research for creating livable and sustainable urban communities, directions 
of urban research and cluster analysis of ASEAN cities 
 
**AR 821 913 การวางแผนการขนส่งขั นสูงในเมืองและชุมชน  3 (3-0-6) 

 Advanced  Urban Transportation Planning 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้ที่ดินและการคมนาคมขนส่ง กระบวนการวางแผนด้านการคมนาคมขนส่ง อุป

สงค์และอุปทานของการขนส่ง หลักการวิเคราะห์ แบบจ าลองและทางเลือกของระบบการคมนาคมขนส่งในเมืองและชุมชน
รูปแบบของการคมนาคมขนส่งอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง 

Urban land use and transportation relationship, demand and supply planning process, analytical principles, 
models and alternative options for urban transportation systems, different urban transportation modes related to 
urban development 

 

**AR 821 914 การบริหารจัดการเมืองขั นสูง     3 (3-0-6)  
 Advanced Urban Management 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
หลักการและแนวคิดของการบริหารจัดการเมืองที่น าไปสู่การการ ก าหนด นโยบายสาธารณะ การปฏิบัติการภายใต้

หลักธรรมาภิบาล 

Principles and concepts of urban management for public- policy making and policy implementing for urban good 

governance 
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**AR 821 915 การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองและชุมชนขั นสูง 3 (2-2-5) 

 Advanced Urban Cultural Heritage Conservation 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
ความมุ่งหมายในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองและชุมชน ทฤษฎี แนวคิดต่างๆ ปัญหาและประวัติความ

เป็นมาในการอนุรักษ์ มาตรการและแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์จากภาครัฐและประชาชนในประเทศและต่างประเทศ สัมมนา
กรณีศึกษา ฝึกภาคปฏิบัติการส ารวจเมืองและชุมชนตลอดจนวางแผนอนุรักษ์เมืองและชุมชน 

Purposes of cultural heritage conservation; theories, concepts, conservation problems, and historical background 
of urban cultural heritage conservation, measures and practical guides directing government, local people and tourists 
towards sustainable tourism practices; cases and field study to explore urban communities and construct conservation 
plans 

 
**AR 821 916 การออกแบบชุมชนเมืองขั นสูง  3 (2-2-5) 

 Advanced Sustainable Urban Design 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
ทฤษฎี แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและการออกแบบชุมชนเมือง และวิธีการออกแบบ

สภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อน าไปสู่ความน่าอยู่และยั่งยืนของชุมชนเมือง 
Theories and concepts of urban design for livable and sustainable communities and environment, approaches 

(methods) for designing urban sustainability and livable communities 

 

*AR 821 917 นิเวศภูมิทัศน์ในการวางแผนภาคและเมือง                                               3 (3-0-6) 
 Landscape Ecology in Urban and Regional Planning 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี โครงสร้าง หน้าที่ และระบบท่ีเกี่ยวกับนิเวศภูมิทัศน์และนิเวศภูมิทัศน์ในการวางแผนภาค

และเมือง และศึกษาตัวอย่างงาน และกรณีศึกษาที่ดี เป็นต้นแบบในการวางแผนรักษาและพัฒนาระบบนิเวศของเมืองและ
ชุมชนของต่างประเทศและในประเทศไทย 

Principles, concepts, theories, structures, functions and systems related to landscape ecology and open space 
planning in urban and regional planning, case studies as examples of prototypical plans for urban conservation and for 
development of urban ecological system in Thailand and other countries 

 

**AR 821 918 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง  3 (3-0-6) 
 Urban Environmental Management 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการบริหารจัดการด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง มาตรการ นโยบายและ

แนวปฏิบัติ ศึกษาตัวอย่างงาน และกรณีศึกษาที่ดี เป็นต้นแบบในการวางแผนและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
Principles, concepts, theories and management of urban ecological systems and environment; measures, policies 

and practical guides for urban environmental management, case studies as examples of prototypical plans for urban 
environmental management 

 
**AR 821 919 กฎหมายและการบริหารจัดการเมือง   3 (3-0-6) 
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 Urban Administration and Legislation 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
การศึกษาด้าน ทฤษฎี แนวคิดและจิตวิญญาณของกฎหมายและการบริหารจัดการเมือง โดยมุ่งเน้นกระบวนการ

เรียนรู้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัย เปรียบเทียบและสังเคราะห์ กฎหมาย ข้อบัญญัติ กลไกในการบริหารจัดการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อค้นหาและสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายในการบริหารจัดการเมือง 

Theories, concepts and spirit of law for urban administration, focusing on learning process in analyzing, diagnosing, 
comparing, and synthesizing urban legislation, domestic and international administrative mechanics; researching and building body 
of knowledge in urban administration and legislation 

 
**AR 821 971 หัวข้อเร่ืองพิเศษในการวางแผนภาคและเมือง  3 (3-0-6) 

 Special Topics in Urban and Regional Planning  

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
การวิพากษ์หัวข้อเรื่องพิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการด้านงานวางแผนภาคและเมือง โดยจะเป็นไปตามความสนใจ

ของนักศึกษาและความเชี่ยวชาญของผู้สอน 

 Critical special topics in urban and regional planning depending on the student interests and proficiency of faculty 
members 
 
**AR 821 972  หัวข้อเร่ืองพิเศษในการบริหารจัดการเมือง  3 (3-0-6)  

 Special Topics in Urban Management  

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
การวิพากษ์หัวข้อเรื่องพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ด้านการบริหาร จัดการเมือง โดยจะเป็นไปตามความสนใจ

ของนักศึกษาและความเชี่ยวชาญของผู้สอน 

 
Critical special topics in Urban Management depending on the student interests and proficiency of faculty  
members 
 
**AR 821 991  สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 1     1 (1-0-2) 

 Seminar in Urban and Regional Planning I 

เง่ือนไขของรายวิชา: ไม่มี  
การวิเคราะห์ วิพากษ์ประเภทของงานวิจัย ประเด็นปัญหาวิจัย การวิเคราะห์และวิพากษ์งานทางการวางแผนภาค

และเมืองและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การน าเสนอปากเปล่า ทักษะการสื่อสาร การอภิปรายและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติในวารสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สนใจ 

Analysis, critics types of research formulation, research problem, analysis and critics of various works in urban and 
regional planning and related areas, oral presentation, communication skill, discussion and question clarification related 
to research publication in the field of interest 

 

**AR 821 992 สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 2     1 (1-0-2) 
 Seminar in Urban and Regional Planning II 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
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การวิเคราะห์ วิพากษ์งานวิจัยในประเด็นการสร้างกรอบความคิด การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์ วิพากษ์งานต่างๆ
ระบบการจัดการข้อมูล ทางการวางแผนภาคและเมืองและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การน าเสนอปากเปล่า ทักษะการสื่อสาร การ
อภิปรายและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติในวารสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สนใจ 

Analysis, critics types of the development of conceptual framework, creation of hypothesis, analysis and critics of 
various works, information system management in urban and regional planning and related areas, oral presentation, 
communication skill, discussion and question clarification related to research publication in the field of interest 

 

**AR 821 993 สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 3     1 (1-0-2) 
 Seminar in Urban and Regional Planning III 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
การวิเคราะห์ วิพากษ์งานวิจัยในประเด็นการออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูล การเลือกใช้

กระบวนการทางสถิติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อการวิเคราะห์ ทางการวางแผนภาคและเมือง และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ วิพากษ์งานวิจัย ทางการวางแผนภาคและเมือง และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การน า เสนอปากเปล่า 
ทักษะการสื่อสาร การอภิปรายและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติในวารสารที่เกี่ยวข้องกบั
สาขาท่ีสนใจ 

Analysis, critics types of research designs, data collection and analysis, selection of appropriate statistical 
procedures,analysis and critics of various works in urban and regional planning and related areas, oral presentation, 
communication skill, discussion and question clarification related to research publication in the field of interest 

 
 

**AR 821 994 สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง 4     1 (1-0-2) 
 Seminar in Urban and Regional Planning IV 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี  
การวิเคราะห์ วิพากษ์งานวิจัยในประเด็นการสรุปผลการวิจัย และการน าเสนอผลวิจัยทางการวางแผนภาคและเมอืง 

และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ วิพากษ์งานวิจัย ทางการวางแผนภาคและเมือง และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การน าเสนอ
ปากเปล่า ทักษะการสื่อสาร การอภิปรายและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติในวารสารที่
เกี่ยวข้องกับสาขาที่สนใจ 

Analysis, critics types of the drawing conclusions and presenting results, analysis and critics of various works in 
urban and regional planning and related areas, oral presentation, communication skill, discussion and question clarification 
related to research publication in the field of interest 

 

**AR 821 996 ดุษฎีนิพนธ ์    58   หน่วยกิต 

 Dissertation 

เง่ือนไขของรายวิชา :  ไม่มี 
การท าวิจัยด้านการวางแผนภาคและเมือง การเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยใน

รูปการสัมมนาต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร  
Conducting research in the field of urban and regional planning presenting Dissertation proposal and progress 

reports to the graduate committee in seminar and writing the results in the form of a Dissertation 
 

**AR 821 998 ดุษฎีนิพนธ ์    36    หน่วยกิต 
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 Dissertation 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไม่มี 
การท าวิจัยด้านการวางแผนภาคและเมือง การเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยใน

รูปการสัมมนาต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร  
Conducting research in the field of urban and regional planning presenting Dissertation proposal and progress reports to 

the graduate committee in seminar and writing the results in the form of a Dissertation 
 
 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าดุษฎีนิพนธ์ 
ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าวิจัยดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาค เมือง และชุมชนโดยให้มีการด าเนินการ การเสนอเค้าโครง การ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย การเสนอ
ผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
5.1.1 มีความรู้และทักษะด้านการวางแผนภาคและเมือง 
5.1.2 มีทักษะการท างานด้านการวางแผนภาคและเมือง 
5.1.3 มีการพัฒนาด้าน ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ  

ช่วงเวลา 

แบบ 1.1 
ภาคการศึกษา 1 ปีท่ี 1 เป็นต้นไป 
แบบ 2.1 
ภาคการศึกษา 1 ปีท่ี 2 เป็นต้นไป 

จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1  58 หน่วยกิต  
แบบ 2.1  36 หน่วยกิต  
 

การเตรียมการ 
มีการก าหนดช่ัวโมงให้ค าแนะน าปรึกษาในการท าดุษฎีนิพนธ์ เช่น การเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะน าแหล่งข้อมูล มี

การก าหนดเวลาเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ การเตรียมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการค้นคว้าท าวิทยานิพนธ์ 
กระบวนการประเมินผล 

 การประเมินผลงานการท าดุษฎนีิพนธ์ การสอบหรือประเมินเค้าโครงดุษฎีนพินธโ์ดยการจัดสอบให้เป็นไป
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

การประเมินความก้าวหน้าจัดน าเสนอกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ/หรือ คณาจารย์ผู้ได้รับ
มอบหมายในรูปการสัมมนาไม่ต่ ากว่า 6 คร้ังต่อภาคการศึกษา 

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัของหลักสูตรแบบ 1.1และ 2.1ให้เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น 
ฉบับที่ 1259/2560 เร่ืองการตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือระเบียบ/ประกาศที่จะปรับปรุงใหม่  
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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      เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  หมวดที่ 9  
ข้อ 50.3 หรือระเบียบ/ประกาศ ที่จะที่ปรับปรุงให 

 

                              หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 หรือ
ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 

-เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างช้ันปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี เพื่อน าผล
มาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
-ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน เพื่อ
ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชา
ของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้
ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

-ทบทวนและวิเคราะห์จากผลงานการท าวิทยานิพนธ์ 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1.เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

2.เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 หรือ 

ระเบียบที่จะที่ปรับปรุงใหม่และ 

       3.ก่อนการส าเร็จการศึกษานักศึกษาต้องมีชั่วโมงกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิจัยและพัฒนาเมือง ครบตามที่

หลักสตูรก าหนดโดยนักศึกษาในหลักสูตร แบบท่ี 1.1 จะต้องท ากิจกรรมสร้างเสรมิประสบการณ์วิจยัและพัฒนาเมือง 

จ านวน 400 ชม และ นักศึกษาในหลักสตูร แบบท่ี 2.1 จะต้องท ากิจกรรมสร้างเสรมิประสบการณ์วิจยัและพัฒนาเมือง 

จ านวน 135 ช่ัวโมงตลอดหลักสตูร โดยกิจกรรมสรา้งเสริมประสบการณ์วิจยัและพัฒนาเมือง ได้แก่ กจิกรรมเข้าร่วมประชุม

วิชาการประชุมเชิงปฏิบตัิการหรือปฏิบัติการวจิัยภาคสนามอบรมทกัษะระเบยีบวิธีวิจัยกิจกรรมเวทสีาธารณะ  ทั้งนี้  ต้อง

เป็นไปตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดจ านวนหน่วยช่ัวโมงกิจกรรมสรา้งเสริมประสบการณ์

วิจัยและพัฒนาเมือง หลักสตูรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง   
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   ประกาศ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
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รายชื่อและคุณวุฒิคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

รายช่ือและคุณวุฒิคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอาคาร 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.วารณุี  หวัง Ph.D. (Architecture Design  & Theory) 
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์  ทองค าสมุทร ปร.ด.  สถาปตัยกรรมศาสตร ์
3 รองศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล Ph.D. (Architecture) 
 4 รองศาสตราจารย์ กุลศรี  ตั้งสกุล  สถ.ม. สถาปตัยกรรมศาสตร ์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงยศ  วีระทวีมาศ Ph.D. (Architecture) 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพนัธพ์งศ์  จงปติยัตต์  ปร.ด. (การออกแบบผลติภณัฑ์) 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ตัง้สกุล Ph.D. (Architecture) 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สักการ  ราษีสุทธิ ์ Ph.D. (Architecture) 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ช านาญ  บุญญาพุทธิพงศ ์ Ph.D. (Architecture) 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สญัชัย  สนัติเวส Ph.D. (ศิลปะการออกแบบ) 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา  สถ.ม. เทคโนโลยีอาคาร 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถ  ชมาฤกษ์  สถ.ม. สถาปตัยกรรมเขตร้อน 
14 อาจารย์ ดร. จันทนีย์  จิรณัฐนัฐ Doctor of Philosophy (Architecture) 
15 อาจารย์ ดร. วรัฐ  ลาชโรจน์  Ph.D. (Architecture) 
16 อาจารย์ นรากร  พุทธโฆษ ์  สถ.ม. เทคโนโลยีอาคาร 

 
สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.รวี  หาญเผชิญ ปร.ด. การวางแผนภาคและเมือง 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณรงค์  ชาญนุวงศ์ Doctorat en Economie sociale 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิชา  เพชรานนท์ Doctor of Philosophy (Ph.D.) 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. กฤตภัทร  ถาบาลบุตร  Doctor of Philosophy (Ph.D.) 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์เขมโชต  ภู่ประเสริฐ สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. พีร์นิธิ  อักษร  D.Eng. (Construction, Engineering and 

Infrastructure Management) 
7 อาจารย์ ดร.นยทัต  ตรันมิตร Doctor of Philosophy (Ph.D.) 
8 อาจารย์ ดร.ปัทมพร  วงศืวิริยะ Doctor of Engineering (Urban Innovation) 
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สาขาวิชาการออกแบบ 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสิทธ์ิ  จนัทะร ี ปร.ด. การวิจยัศิลปะวัฒนธรรม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุกานต์  รวยสูงเนิน ปร.ด. การออกแบบผลติภณัฑ ์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัษฎา  จุลลัษเฐยีร ปร.ด. การออกแบบผลติภณัฑ ์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาพร  อรรถโกมล ปร.ด. การออกแบบผลติภณัฑ ์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริน  บญุญาพุทธิพงศ์ ปร.ด. การวิจยัศิลปะวัฒนธรรม 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร  ศิริขันต์ บุตรลา ปร.ด. วิจัยศลิปะและวัฒนธรรม 
7 อาจารย์ ดร.ขาม  จาตุรงคกุล  ปร.ด. วิจัยศลิปะและวัฒนธรรม 
8 อาจารย์ ดร. ณฏัฐพงศ์  พรหมพงศธร ปร.ด. วิจัยศลิปะและวัฒนธรรม 
9 อาจารย์  ชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร        Diplom-Designer (Industrial Design) 

10 อาจารย์ ภาคินี  เปล่งดสีกุล สถ.ม.  (ออกแบบนิเทศศิลป์) 
11 อาจารย์ สมหญิง  พงศ์พิมล คม. (เทคโนโลยผีลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม) 
12 อาจารย์ เกศินี  ศรสีองเมือง Master of Fine Art (Design/Textile) 
13 อาจารย์ ชิงชัย  ศิริธร ศิลปมหาบณัฑติ (ออกแบบนิเทศศิลป)์ 
14  อาจารย์ มนต์ธดิา นิมมานนรด ี Master of Fine Art 
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ที่ปรึกษา 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์  ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุรกานต์  รวยสูงเนิน หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง 

และการออกแบบ 
นางพรรณี  จรดอน ผู้อ านวยการบริหารงานคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

    
คณะผู้จัดท า 

 
นางวาสนา  ร าเพยพล 

นางสาวกนิษฐา  ประนม 
     

 
 

ออกแบบปก 
  

นางสาวกรรณภัสส์  สิริเกียรติ 
 

 
เจ้าของ 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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