มคอ.2

ที่
1

2

3

4

3.2 ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่ง ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาเร็จ
ทางวิชาการ
การศึกษาจาก
รอง
นางสาวณัชวิชญ์ วศ.ด. การออกแบบและ มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ติกุล
ผลิตแบบบูรณา เทคโนโลยี
การ
พระจอมเกล้าธนบุรี
คพ.ม. เคหการ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
คอ.บ. สถาปัตยกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
(เกียรตินิยม)
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วย
นางปรานอม Ph.D. Architecture
University College
ศาสตราจารย์ ตันสุขานันท์*
London, UK.
ผ.ม. การวางผังเมือง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สถ.บ. สถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วย
นางลักษณา
ผ.ด. การวางแผนภาค จุฬาลงกรณ์
ศาสตราจารย์ สัมมานิธ*ิ
และเมือง
มหาวิทยาลัย
ผ.ม. การวางผังเมือง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วท.บ. ภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์
นางสาวปรัชมาศ ผ.ด. การวางแผนภาค จุฬาลงกรณ์
ลัญชานนท์*
และเมือง
มหาวิทยาลัย
ผ.ม. การวางผังเมือง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วท.บ. ภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตบางแสน
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ปี
พ.ศ.
2553
2544
2541
2546
2530
2523
2555
2538
2533
2555
2536
2532

มคอ.2

43

ที่

ตาแหน่ง
ชื่อทางวิชาการ นามสกุล
5 อาจารย์
นายวิทยา
ดวงธิมา

6 อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Doctor of Science and
Engineering Advanced
Technology
ผ.ม.
การวางผัง
ชุมชน
คอ.บ.
สถาปัตยกรรม
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
นางสาว
Ph.D.
Environmental
เกศสุดา
Management
สิทธิสันติกลุ วท.ม.
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
วท.บ.
การพยาบาล
และผดุงครรภ์
เกียรตินิยม
อันดับ 1

*อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร

สาเร็จ
การศึกษาจาก
Saga University,
Japan

ปี
พ.ศ.
2557

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
Edith Cowan
University, Australia
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ

2549
2546
2556
2542
2532

มคอ.2

44

3.2.2 อาจารย์ประจา
ตาแหน่งทาง
ที่
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
1 รอง
นายเกรียงศักดิ์
ศาสตราจารย์ ศรีเงินยวง

2 รอง
ศาสตราจารย์

3 รอง
ศาสตราจารย์
4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
5 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก

D.Sc. Forest Ecology Osaka City
University, Japan
วท.ม. วนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
วท.บ. วนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร
(เกียรตินิยม)
ศาสตร์
นางอรทัย มิง่ ธิพล วท.ด. วนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
วท.ม. วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร
สิ่งแวดล้อม
ศาสตร์
ศศ.บ. ภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
นายศิริชัย
M.L. Landscape
The University of
หงษ์วิทยากร
Arch. Architecture Michigan, U.S.A.
สถ.บ. สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์
(เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัย
นางสาวดารณี
วท.ม. อุทยานและ
มหาวิทยาลัยเกษตร
ด่านวันดี
นันทนาการ
ศาสตร์
ทษ.บ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม่โจ้
นางอัจฉรี
ผ.ม. การวางผังเมือง จุฬาลงกรณ์
เหมสันต์
มหาวิทยาลัย
ทษ.บ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรแม่โจ้
นางสาว
M.LA Landscape
Virginia
จรัสพิมพ์
.
Architecture Polytechnic
บุญญานันต์
Institute and State
University, U.S.A.
สถ.บ. สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ปี
พ.ศ.
2542
2533
2530
2541
2532
2533
2524
2515
2545
2532
2535
2530
2540

2534

มคอ.2
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ตาแหน่งทาง
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
7 อาจารย์
นางเยาวนิตย์
ธาราฉาย

ที่

8 อาจารย์
9 อาจารย์

คุณวุฒิ
วท.ด.

วท.ม.
วท.บ.
นางสาวธรรญชนก ศ.ด.
คาแก้ว
ศ.ม.
ศ.บ.
นายแทนวุธธา
ศศ.ด.
ไทยสันทัด
ศศ.ม.
ศป.บ
.

10 อาจารย์

นายพันธุ์ระวี
กองบุญเทียม

11 อาจารย์

นายโชคอนันต์
วาณิชย์เลิศธนา
สาร

12 อาจารย์

นายทาเนียบ
อุฬารกุล

วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
สถ.ม.
คอ.บ.
บธ.ม.
สถ.ม.

13 อาจารย์
14 อาจารย์

นายยุทธภูมิ
เผ่าจินดา

ภ.สถ.บ
สถ.ม.

ภ.สถ.บ
นางสาวทรรศชล สถ.ม.
ปัญญาทรง
ภ.สถ.บ

ปี
พ.ศ.
ความหลากหลาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
ทางชีวภาพและ
ชีววิทยาชาติพันธุ์
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2534
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
การจัดการมรดก มหาวิทยาลัยศิลปากร 2551
ทางสถาปัตยกรรม
กับการท่องเที่ยว
ภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2542
ภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัย
2541
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554
วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542
วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543
การออกแบบชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544
เมือง
สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
2538
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
การจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตร 2551
ศาสตร์
การออกแบบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2542
ชุมชนเมือง
ภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2545
การออกแบบ
จุฬาลงกรณ์
2550
ชุมชนเมือง
มหาวิทยาลัย
ภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2542
การออกแบบ
จุฬาลงกรณ์
2552
ชุมชนเมือง
มหาวิทยาลัย
ภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2542
สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก

มคอ.2
ตาแหน่งทาง
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
15 อาจารย์
นายปริญญา
ปฏิพันธกานต์
ที่

46
ปี
พ.ศ.
ผ.ม. การวางแผนชุมชน สถาบันเทคโนโลยีพระ 2549
เมืองและ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
สภาพแวดล้อม ลาดกระบัง
ทษ.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2542

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก

มคอ.2
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ตาแหน่งทาง
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
วิชาการ
1 ศาสตราจารย์ นายเดชา M.LA.
(กิตติคุณ)
บุญค้า
ศิลปินแห่งชาติ
สถ.บ.
สาขาทัศนศิลป์
(ภูมิสถาปัตยกรรม)
2 ศาสตราจารย์ นางตรึงใจ D. Arch.
(กิตติคุณ)
บูรณสมภพ

47
สาเร็จการศึกษา
ปี
จาก
พ.ศ.
Landscape Harvard
2513
Architecture University, U.S.A.
สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์
2502
มหาวิทยาลัย
สาขาวิชา

Geographie & University of Paris
Amagement I (Sorbonne),
Regional et France U.A.P. 1,
France
Diplome Urbanism
SOGESTA
Architecture Institute, Italy
Energy
Conscious
Certificate Building
BOUWCENTRUM
Design
Institute,
The Netherlands
Certificate Housing,Urban Pratt Institute,
planning
U.S.A.
M.S.
Tropical
Pratt Institute,
Architecture U.S.A.
สถ.บ.
สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3 ศาสตราจารย์ นายบัณฑิต Architecte Architecture Unite
จุลาศัย
Pedagogique d’
Architecture NO.1
D.P.L.G Town and
Szczecin
Certificate Regional
Technical
Planning
University,Poland
M. Arch Architecture University of
Illinois, U.S.A.
สถ.บ.
สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2527

2523

2522
2513
2511
2509
2522
2522
2520
2517

มคอ.2
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ตาแหน่งทาง
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
4 ศาสตราจารย์ นายมนัส
สุวรรณ

ที่

5 รอง
ศาสตราจารย์

2 รอง
ศาสตราจารย์

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

สาเร็จการศึกษา
จาก
Diploma Rural Survey I.T.C. the
Netherland.
Ph.D.
Geography
Penn State
University, U.S.A.
M.S.
Geography
Penn State
University, U.S.A.
การศึกษา ภูมิศาสตร์
วิทยาลัยวิชาการ
บัณฑิต
ศึกษาบางแสน
นาย
Ph.D.
Urban
U. of Akron,
วรรณศิลป์
Studies
U.S.A.
พีรพันธุ์
ผ.ม.
การวางแผน
จุฬาลงกรณ์
ภาคและเมือง มหาวิทยาลัย
สถ.บ.
สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์
(เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัย
อันดับ 2)
นายรวี
ผ.ด.
การวางแผน
จุฬาลงกรณ์
หาญเผชิญ
ภาคและเมือง มหาวิทยาลัย
ผ.ม.
การวางผังเมือง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วท.บ.
ภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม่
นายนพนันท์ D.Eng.
Urban
University of
ตาปนานนท์
Engineering Tokyo, Japan
M.Sc.
Human
A.I.T.
Settlements
Development
สถ.บ.
สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย
นางกาญจน์ ผ.ด.
การวางแผน
จุฬาลงกรณ์
นทีวุฒิกุล
ภาคและเมือง มหาวิทยาลัย
ศ.ม.
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถ.บ.
สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
ภายใน
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี
พ.ศ.
2529
2524
2521
2513
2533
2523
2520
2555
2532
2532
2533
2525
2520
2551
2543
2530

มคอ.2
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
9 กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
10 ผู้อานวยการ
สานัก
สถาปัตยกรรม
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
ที่

49
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นายภราเดช M. Eng.
พยัฆวิเชียร
สถ.บ.

Urban Design

นายสุชาติ ผ.ด.
ตรีสัตยพันธ์
สถ.ม.

การวางแผน
ภาคและเมือง
สถาปัตยกรรม

สถ.บ.

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม

สาเร็จการศึกษา
จาก
Pratt Institute,
U.S.A.
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ปี
พ.ศ.
2518
2512
2555
2522
2521

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
มีการศึกษาดูงาน การเข้าเยี่ยมชม การจัดประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย และ
เปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวางแผนภาคและเมือง ในองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ ระสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) บูรณาการความรู้ที่เรียนมา เพื่อนาไปแก้ปัญหาการผังเมืองและสภาพแวดล้อม
ของชุมชนเมือง ชุมชนชนบท ได้อย่างเหมาะสม
2) ได้ป ระเด็นหัวข้องานวิจัย เพื่อทาวิทยานิพนธ์ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน
บัณฑิต
4.2 ช่วงเวลา
การเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนาม สามารถดาเนินกิ จ กรรมในภาคการศึกษาที่ 1
หรือ 2 ของทุกชั้นปี โดยแทรกเป็นส่วนหนึ่ง ของกรณีศึก ษาในวิชาเรียนตามความเห็นของอาจารย์
ผู้สอน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตามความเห็นของอาจารย์ผสู้ อน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทางานวิจัย
1) กาหนดให้สง่ โครงร่างวิทยานิพนธ์ ดังนี้
1.1) แผน ก แบบ ก1 ภายในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1
1.2) แผน ก แบบ ก2 ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2
2) กาหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทกุ ภาคการศึกษา
3) กาหนดระยะเวลาดาเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กาหนด
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
จัดให้นักศึกษาทางานวิจัยตามโจทย์ที่สนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ นาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานและวาจา โดยจัดให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยโดย
อาจารย์สอบประเมินผลไม่ต่ากว่า 3 คน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีองค์ความรู้จากการวิจัย
2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติและ
คณิตศาสตร์
5) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น
6) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด
5.3 ช่วงเวลา
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร
5.4 จานวนหน่วยกิต
1) แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
2) แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) อาจารย์ทาหน้าที่เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึง่ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
2) อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้คาปรึกษาและติดตามการทางานของนักศึกษา
ตลอด 16 สัปดาห์
3) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ ดูแลอุปกรณ์
เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4) มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดการ
ทางานนอกเวลา
5) มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยและในห้องปฏิบัติการของหลักสูตร
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) จัดให้มีการประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
2) ใช้ระบบการให้คะแนน (Grading) และระดับแต้มคะแนน (Grade point) ใน
การประเมินผล
3) นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย โดยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย สามารถพิ จ ารณาใบรั บ รองความรู้
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาจากการสอบของสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง
มาตรฐาน

