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ภาควิชาสถาป3ตยกรรม คณะสถาป3ตยกรรมศาสตรD มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรD เปcดสอนหลักสูตรสถาป3ตยกรรมศา

สตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลAอมสรรคDสรAางขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรที่มีองคDความรูAดAานการสรAางสรรคDสิ่งแวดลAอมในหลายระดับ 

และมีทักษะการวิจัยเชิงบูรณาการองคDความรูAจากศาสตรDดAานอื่นๆที่เกี ่ยวขAอง โดยผสานกับเครื่องมือและทักษะในการ

ออกแบบ วางแผน และการจัดการเชิงพื ้นที ่เปoนสำคัญโดยเนAนการทำความเขAาใจบนพื้นฐานของประเด็นป3ญหาสังคม 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต หรือสถานการณDจริงในป3จจุบัน ที่เกิดขึ้นจากพลวัตของสังคมและสิ่งแวดลAอมที่กำลังเปลี่ยนแปลง มี

จิตสำนึกรับผิดชอบต`อความเชื่อมโยงระหว`างสิ่งแวดลAอมที่มนุษยDสรAางขึ้นสามารถเชื่อมรAอยองคDความรูAดAานสิ่งแวดลAอมสรรคD

สรAาง ทั้งในเชิงวิจัยและเชิงการปฏิบัติวิชาชีพทางสถาป3ตยกรรมนำไปสู`ความเขAาใจในศาสตรDที่หลากหลายและสามารถนำมา

ปรับใชAและต`อยอดในการสรAางสรรคDการจัดการและรักษาสภาพแวดลAอมอย`างเท`าทันสถานการณDและยั่งยืน โดยกำหนด

จุดเนAนของหลักสูตรไวAดังนี้  

1. หลักสูตรเอื้อใหAเกิดการต`อยอดการวิจัยเชิงการออกแบบ Design Research ดAวยหัวขAอเปcดกวAางตามความสนใจและ

ประสบการณDของผูAเรียน ภายใตAประเด็นหลัก (Theme) เรื่องความเปลี่ยนผ`านและความเปลี่ยนแปลง (Transition 

and Transformation) ในแง`มุมต`างๆของสิ่งแวดลAอมสรรคDสรAาง ภายใตAการแนะนำโดยอาจารยDที่ปรึกษา ซึ่งเปcด

โอกาสใหAผูAเรียนไดAสังเกตและตีความสถานการณDเกี่ยวกับสิ่งแวดลAอมสรรคDสรAางในอดีต ป3จจุบันและอนาคต รวมถึง

การแลกเปลี่ยนความคิดกับผูAสอนและผูAร`วมชั้นเรียน โดยไม`ใชAสาขาวิชาชีพมาเปoนกรอบของการศึกษาอย`างชัดเจน  

2. สาขาวิชาสิ่งแวดลAอมสรรคDสรAางเปoนสาขาวิชาที่บูรณาการศาสตรDทางการออกแบบสภาพแวดลAอมที่มนุษยDสรAางขึ้นใน

หลากหลายมิติและขนาดเขAาดAวยกัน โดยไม`แยกสาขาวิชาชีพอย`างชัดเจน (สถาป3ตยกรรมหลัก ภูมิสถาป3ตยกรรม 

สถาป3ตยกรรมผังเมืองและสถาป3ตยกรรมภายใน) ซึ่งเปoนขAอจำกัดของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มักมุ`งเนAนการ

ตอบสนองเกณฑDของหลักสูตรเพื่อใหAสามารถขอรับรองคุณวุฒิจากสภาสถาปนิกและสอบใบประกอบวิชาชีพของแต`

ละสาขาไดA แต`หลักสูตรนี้มุ`งหวังใหAเกิดการบูรณาการเพื่อใหAเกิดการพัฒนาอย`างเปoนองคDรวม ไม`มีกรอบจำกัดของ

การศึกษาดAวยมิติของขนาด สามารถพัฒนาความรูAไดAทั้งในความสัมพันธDของสภาพแวดลAอมต`างมิติในภาพกวAางและ

ศึกษาสภาพแวดลAอมในมิติที่เลือกในเชิงลึกโดยอาศัยขAอมูลความรูAจากสิ่งแวดลAอมสรรคDสรAางมิติอื่นๆ รวมทั้งองคD

ความรูAต`างศาสตรDเขAามาสนับสนุน  
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3. หลักสูตรส`งเสริมการสรAางความต`อเนื่องระหว`างหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สถาป3ตยกรรมศาสตรบัณฑิต) หลักสูตร

ระดับปริญญาโท (สถาป3ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลAอมสรรคDสรAาง) และหลักสูตรระดับปริญญา

เอก (ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลAอมสรรคDสรAาง) ซึ่งมีการปูพื้นฐานและต`อยอดระหว`างระดับการศึกษา

โดยเพิ่มระดับความซับซAอนเชิงลึก ระหว`างการศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองคDความรูAและใชAทรัพยากรร`วมกัน เมื่อ

ผูAเรียนจบการศึกษาในหลักสูตรแลAว สามารถสมัครเขAาศึกษาต`อในระดับปริญญาเอกในสถาบันเดียวกันไดAอย`าง

ต`อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

กำหนดการเป6ดสอน  

         ภาคปลาย ป~การศึกษา 2563  

  รับสมัคร     17 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2563 

  ประกาศรายชื่อผูAมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 27 ตุลาคม 2563 

สอบคัดเลือก   2-13 พฤศจิกายน 2563 

ประกาศรายชื่อผูAมีสิทธิ์เขAาศึกษา 24 พฤศจิกายน 2563 

รายงานตัวพรAอมชำระค`าลงทะเบียน 1-10 ธันวาคม 2563 

เปcดเรียน                 11 มกราคม 2564 

 

คุณสมบัติของผู?เข?าศึกษา 

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท`า สาขาวิชาสถาป3ตยกรรม สถาป3ตยกรรมภายในหรือ

มัณฑนศิลป� ภูมิสถาป3ตยกรรม สถาป3ตยกรรมผังเมือง การออกแบบอุตสาหกรรมหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวขAอง 

และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดAตามเกณฑDที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

2. ไม`มีลักษณะตAองหAามดังต`อไปนี้ 

2.1 เปoนผูAมีความประพฤติเสียหายอย`างรAายแรง 

2.2 เปoนคนวิกลจริต 

2.3 เปoนโรคติดต`อรAายแรงหรือโรคสำคัญที่จะเปoนอุปสรรคขวางต`อการศึกษา 

2.4 ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย  

3. ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ เปoนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

การคัดเลือกผู?เข?าศึกษา  

หลักการคัดเลือกผูAสมัครเขAาศึกษา ใชAวิธีการสอบสัมภาษณDโดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา ความรูA ประสบการณD 

ความสามารถในการออกแบบ ศักยภาพการดำเนินงานวิจัย ทัศนคติ ตลอดจนเวลาที่จะใหAในการศึกษา ร`วมกับคุณสมบัติอื่นๆ 

จากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร       

                                                                                                                                                                                                  

การจัดการเรียนการสอน 

1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เนAนการวิจัยเชิงการออกแบบ (Design Research) ดAวยหัวขAอ

เปcดกวAางตามความสนใจและประสบการณDของผูAเรียน มุ`งเนAนใหAนิสิตมีความคิดริเริ่มสรAางสรรคD สามารถสรAาง

องคDความรูAใหม` และสามารถนำองคDความรูAจากงานวิจัยไปใชAประโยชนDและแกAไขป3ญหาไดAจริง จัดการเรียนการ

สอนโดยเนAนผูAเรียนเปoนศูนยDกลาง  

2. ใชAอาจารยDผูAสอนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงผูAเชี่ยวชาญเฉพาะดAานจากหน`วยงานภาครัฐและ

เอกชน 
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3. จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และปฏิบัติภาคสนาม เนAนการพัฒนาสิ่งแวดลAอมสรรคDสรAางบนโจทยD ป3ญหา 

และพื้นที่จริง 

4. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ การสัมมนาทางวิชาการ การฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน เปoนตAน 

 

การลงทะเบียนเรียน 

ตามขAอบังคับว`าดAวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรD โดยนิสิตตAอง

ลงทะเบียนเรียนตามกำหนดของโครงการ (4 ภาคการศึกษาปกติ)  

                                                                                                                                                                               

ระยะเวลาการศึกษา 

ใชAระยะเวลาการศึกษา 2 ป~ (4 ภาคการศึกษาปกติ) ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ป~การศึกษาหนึ่งแบ`ง

ออกเปoนสองภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคตAน และภาคปลาย ซึ่งโครงการอาจจัดใหAมีการศึกษาภาคฤดูรAอนเปoนภาคการศึกษา

พิเศษตามความเหมาะสม โดยกำหนดใหAนิสิตตAองเรียนตามหลักสูตรในขั้นปริญญาโทใหAสำเร็จภายใน 4 ป~การศึกษา นับแต`

วันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขAาเปoนนิสิต หากพAนระยะเวลาที่กำหนด ถือว`าหมดสภาพนิสิต ตามขAอบังคับว`าดAวยการศึกษาขั้น

บัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรD 

                                                                                                                                                         

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา 

นิส ิตจะตAองสอบผ`านภาษาต`างประเทศตามขAอบ ังค ับว `าด Aวยการศ ึกษาข ั ้นบ ัณฑิตของบัณฑิตว ิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรD และเมื่อนิสิตเรียนถึงภาคสุดทAายชั้นป~ที่ 2 จะตAองสอบประมวลความรูAแบบขAอเขียน (Written 

Comprehensive Examination) และสอบปากเปล`าขั้นสุดทAาย (Defensive Final Examination) ตามขAอบังคับของบัณฑิต

วิทยาลัย                

 

คKาใช?จKายตลอดหลักสูตร (2ปO) ของ แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 

20,700 บาท (สองหมื่นเจ็ดรAอยบาท) ต`อ ภาคการศึกษาแรกเขAา 

17,500บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหAารAอยบาทถAวน) ต`อ ภาคการศึกษาถัดไป  
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โครงสร?างหลักสูตรและแผนการศึกษา  

 โครงสร?างหลักสูตร 

หลักสูตรสถาป3ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลAอมสรรคDสรAาง มีจำนวนหน`วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม`นAอยกว`า 36 หน`วยกิต เปcดสอนจำนวน 2 แผน ดังนี้ 

1. แผน ก แบบ ก 2 ประกอบดAวยวิชาเอก ไม`นAอยกว`า 24 หน`วยกิต และ วิทยานิพนธD ไม`นAอยกว`า 12 

หน`วยกิต ดังนี้ 

1.1 วิชาเอก  ไม`นAอยกว`า   24  หน`วยกิต 

- วิชาเอกบังคับ                11  หน`วยกิต 

- วิชาเอกเลือก ไม`นAอยกว`า     11   หน`วยกิต 

- สัมมนา                   2  หน`วยกิต 

1.2 วิทยานิพนธD         ไม`นAอยกว`า     12  หน`วยกิต 

2. แผน ข ประกอบดAวยวิชาเอก ไม`นAอยกว`า 30 หน`วยกิต และ การศึกษาคAนควAาอิสระ ไม`นAอยกว`า 6 หน`วย

กิต ดังนี้ 

2.1 วิชาเอก  ไม`นAอยกว`า   30  หน`วยกิต 

- วิชาเอกบังคับ                17  หน`วยกิต 

- วิชาเอกเลือก ไม`นAอยกว`า     11   หน`วยกิต 

- สัมมนา                   2  หน`วยกิต 

2.2 การศึกษาคAนควAาอิสระ  ไม`นAอยกว`า     6  หน`วยกิต 

 

รายวิชา 

ก. วิชาเอก  ไมKน?อยกวKา      30  หนKวยกิต   

- สัมมนา                          2  หน`วยกิต 

 01249597  สัมมนา     1, 1 

                (Seminar) 

- วิชาเอกบังคับ          11  หน`วยกิต 

 01249561  พัฒนาการสิ่งแวดลAอมสรรคDสรAาง   3(3-0-6) 

  (Built Environment Development) 

 01249591  ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดลAอมสรรคDสรAาง      3(2-2-5) 

       (Research Methods in Built Environment)  

 01249593  การคิดเชิงวิพากษDทางสิ่งแวดลAอมสรรคDสรAาง  3(3-0-6) 

      (Critical Thinking in Built Environment) 

 01249594  การเขียนเชิงวิชาการในสิ่งแวดลAอมสรรคDสรAาง  2(1-2-3) 

                (Academic Writing in Built Environment) 

- วิชาเอกเลือก ใหAเลือกเรียน ไม`นAอยกว`า 17 หน`วยกิต 

ใหAนิสิตเลือกเรียนรายวิชารหัส 012495xx ไม`นAอยกว`า 11 หน`วยกิต จากตัวอย`างรายวิชาต`อไปนี้ 

และรายว ิ ช า ในสาขาหร ื อนอกสาขาว ิ ช า  ท ี ่ ม ี รห ั สต ั ้ ง แต `  500 ข ึ ้ น ไป  ในส ั ง กั ด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรD ไม`เกิน 6 หน`วยกิต 

01249511  ปฏิบัติการออกแบบทางสิ่งแวดลAอมสรรคDสรAาง  3(0-6-3) 

   (Design Studio in Built Environment) 
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          01249512  การออกแบบอย`างมีส`วนร`วมและสิ่งแวดลAอมสรรคDสรAาง 3(3-0-6)  

        (Participatory Design and Built Environment) 

        01249513  การแทนความหมายในงานสถาป3ตยกรรม   3(3-0-6) 

    (Architectural Representation) 

          01249541  สิง่แวดลAอมสรรคDสรAางเก`าและใหม ̀                  3(3-0-6) 

    (Old and New Built Environment) 

                 01249542   ทฤษฎีการอนุรักษDมรดกทางสถาป3ตยกรรมและเมือง 3(3-0-6) 

     (Theory of Architectural and Urban Heritage Conservation) 

 01249543   การเปลี่ยนแปลงของเมือง    3(3-0-6) 

 (Urban Transformation) 

          01249544    เครื่องมือในการสังเกตการณDเมือง   3(3-0-6) 

        (Tools for Urban Observation) 

 01249545   การอ`านและแปลความหมายเมือง   3(3-0-6) 

 (Reading and Interpreting City) 

 01249562   สิ่งแวดลAอมสรรคDสรAางเพื่อสุขภาวะ   3(3-0-6) 

 (Built Environment for Well-Being) 

 01249563   ปรากฏการณDในสิ่งแวดลAอมสรรคDสรAาง   3(3-0-6) 

 (Phenomenon in Built Environment)  

 01249564   การสรAางสรรคDและการแปรเปลีย่น   3(3-0-6) 

 (Creativity and Transition) 

 01249581   การสรAางสรรคDสถานที่    3(3-0-6) 

 (Place-Making) 

                   01249582      สถาป3ตยกรรมพื้นถิ่นชาติพันธุDในเอเชียตะวันออกเฉียงใตA  3(3-0-6) 

       (Vernacular Architecture of Ethnic Groups in Southeast Asia) 

 01249583   การฟ¡¢นฟูสภาพพื้นที่พื้นถิ่นเพื่อการวางผังที่ยั่งยืน  3(3-0-6) 

 (Local Land Use Revitalization for Sustainable Planning) 

           01249596    เรื่องเฉพาะทางสิ่งแวดลAอมสรรคDสรAาง   1-3 

      (Selected Topics in Built Environment) 

           01249598   ป3ญหาพิเศษ     1-3 

      (Special Problems) 

 

ข. การศึกษาค?นคว?าอิสระ         6 หนKวยกิต 

 01249595  การศึกษาคAนควAาอิสระ     3,3 

                (Independent Study) 

       

 

 

ผู)สนใจศึกษาต4อโปรดติดต4อหน4วยบัณฑิตศึกษา คณะสถาปEตยกรรมศาสตรG มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรG  

คุณมโนรมยG ตุ)นสกุล Tel: 02942-8960-3 หรือ ผศ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธG mail: soranart@hotmail.com  


