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คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน 

จากการศึกษาขอมูลสภาพแวดลอมในการพัฒนาโครงการ โอกาสในการพัฒนา ภาวะคุกคาม รวมทั้งมิติความ
ตองการของตลาดงาน มิติความตองการของผูเรียน ผูดําเนินโครงการไดผลการศึกษาและแบงผลการศึกษาการกําหนด
บริบทของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ สาขาสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ออกเปน 5 ตอน ดังตอไปนี้ 
  ตอนที่ 1 สภาพแวดลอมในการพัฒนาโครงการ 
  ตอนที่ 2 มิติความตองการของตลาดงาน 
  ตอนที่ 3 มิติความตองการของผูเรียน 

ตอนที่ 4 มุมมองของผูมีสวนเก่ียวของ 
 

ตอนที่ 1  ขอมูลสภาพแวดลอมในการพัฒนาโครงการ 
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยังมีความโดดเดนที่เปน
ขอไดเปรียบในเชิงภูมิศาสตร ทั้งในดานทําเลที่ต้ัง ซ่ึงอยูในพื้นทีก่รุงเทพและปริมณฑล โดยเฉพาะอยางย่ิง ในจังหวัดภาค
กลาง ซ่ึงเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณและหลากหลายทั้งในดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ สภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจและสังคม ในฐานะที่เปนเมืองซ่ึงกําลังเจริญเติบโต มีศักยภาพและความความพรอมที่จะเปนฐานการศึกษา วิจัย
และพัฒนาทั้งปจจุบันและอนาคต  

การกําหนดความแตกตางในปรัชญาของหลักสูตรที่ผนวกเอาองคความรูดานสถาปตยกรรมที่กําลังเปนที่สนใจ
ของประชาคมโลก มาบูรณาการรวมกันกับการบริหารและเทคโนโลยีการกอสราง (Construction Technology and 
Management) เปนแนวทางที่ทําใหหลักสูตรของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มีความแตกตางจากหลักสูตรสถาปตยกรรมของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆอยางชัดเจน และเปนความ
แตกตางที่ตอบสนองตอสภาวการณการเปล่ียนแปลงของวิถีสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนองคความรูที่สังคมในปจจุบันและ
อนาคตมีความตองการสูง หากวิเคราะหในเชิงอุปสงค-อุปทาน หลักสูตรของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงมีแนวโนมที่จะไดรับโอกาสและความสนับสนุนอยางเปนรูปธรรมในการ
พัฒนาดานวิชาการ ทั้งโดยเครือขายทางวิชาการจากทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ดวยการกําหนดยุทธศาสตร ที่
สงเสริมและพัฒนาใหบัณฑิตมีความโดดเดนเปนเลิศในทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ โดยการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขารวม



ฝกทักษะการปฏิบัติงานจริงในตลาดวิชาชีพ ต้ังแตระดับชุมชน ทองถ่ินไปจนถึงระดับสากล ควบคูไปกับการศึกษาดาน
วิชาการ อยางสมํ่าเสมอตลอดระยะเวลาการศึกษา และการพัฒนาเครือขายทางวิชาการ ที่ผสมผสานองคความรูระหวาง 
การบริหารจัดการ วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสุนทรียภาพ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ควบคูไปกับการพัฒนา
เครือขายทางสังคมและตลาดวิชาชีพ ทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และระดับสากล รวมถึงขอไดเปรียบในดาน
ภูมิศาสตรของที่ต้ังที่เอื้ออํานวยตอการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม จะทําใหบัณฑิตของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีโอกาสในการพัฒนาดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพสูงกวาสถาบัน
อื่นๆ ในระดับเดียวกัน  

ดวยวิสัยทัศนที่มุงผลิตทรัพยากรบุคคลสาขาสถาปตยกรรม ใหตอบสนองความตองการทางวิชาชีพ ต้ังแตระดับ
ทองถ่ินไปจนถึงระดับสากล โดยปราศจากขีดจํากัดในการเรียนรู และเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวใหสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนา ของแตละยุคสมัย จะชวยขยายโอกาสในตลาดงาน และเม่ือบัณฑิตมีความพรอมที่จะกาวเขาสูตลาดงาน
ในวงกวาง ก็จะย่ิงพัฒนาการรับรูในเร่ืองคุณภาพช่ือเสียงของคณะและเกียรติภูมิของสถาบันทั้งในระดับประเทศและระดับ
สากล 
 

ตอนที่ 2 มิติความตองการของตลาดงาน 
 

 เม่ือพิจารณาจากการเปดการเรียนการสอนในคณะสถาปตยกรรมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 27สถาบัน
แลวปรากฏวามีการกระจุกตัวของสถาบันเหลานั้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กวา 17 สถาบัน(ประมาณ 63%)  
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่เปดการเรียนการสอนสถาปตยกรรมศาสตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สถาบัน(ประมาณ 
19%)  ภาคเหนือ 3 สถาบัน(ประมาณ 11%)  และภาคใตเพียง 2 สถาบัน(ประมาณ 7%)  เม่ือเทียบกับปริมาณความ
ตองการของตลาดงานซ่ึงสามารถดูจากขอมูลการขออนุญาตจัดสรรที่ดินและพื้นที่ส่ิงกอสรางอาคารโรงเรือนที่ไดรับ
อนุญาตใหกอสรางเปนรายภาค จะพบวา ภาคกลางรวมกับภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณงานที่จําเปนตอง
ใชสถาปนิกเปนลําดับ 1 ของประเทศ ดังนั้นจะเห็นไดวาภูมิภาคดังกลาวจําเปนตองมีวิชาชีพทางสถาปตยกรรมเปน
จํานวนมากเพื่อการรองรับอุตสาหกรรมการบริการและการกอสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางจํานวนหนวยการขออนุญาติจัดสรรที่ดินทั่วประเทศไทย 

ภูมิภาค 
ป 

2552 2553 %+- 



กรุงเทพและปริมณฑล 30,404.00 25,599.00 73.00 
ภาคกลาง 2,796.00 4,587.00 13.00 

ภาคตะวันออก 3,474.00 1,948.00 5.60 
ภาคใต 2,299.00 1,216.00 3.50 

ภาคเหนือ 2,105.00 1,090.00 3.10 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,037.00 633.00 1.80 

44,667.00 37,626.00 100.00 
 
 

 
 

แผนภูมิจํานวนหนวยการขออนุญาติจัดสรรที่ดินทั่วประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางอัตราการขยายตัวของจํานวนพื้นที่กอสรางในประเทศไทย 

อัตราการขยายตัวของจํานวนพื้นที่กอสรางในประเทศไทย 
ภูมิภาค ป 



2552 2553 
กรุงเทพฯ 14,895.00 18,290.70 
ปริมณฑล 13,432.20 12,385.50 
ภาคกลาง 12,324.80 12,061.00 

ภาคใต 6,167.80 6,792.00 
ภาคเหนือ 5,115.90 5,211.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7,321.90 6,085.30 
61,809.60 63,378.50 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 5.1 อัตราการขยายตัวของจํานวนพื้นที่กอสรางในประเทศไทย 
 

อยางไรก็ตามความตองการของตลาดงานสถาปนิกจะขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ยกตัวอยางเชน
ตอนวิกฤต กลางป พ.ศ.2540 มีบริษัทสถาปนิกเหลือไมนาจะถึง 200 บริษัท ในขณะที่งป 2535-2536 มีบริษัท
สถาปนิกที่เขามาจดทะเบียนเพิ่มเปน 300 บริษัท(ดูเพิ่มจากภาคผนวก ก. จุดพลิกผัน สถาปนิกไทย)  ฉะนั้นหากจะมอง
วิกฤตเปนโอกาส ที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจพ.ศ.2551 ชวงป พ.ศ.2555 ที่จะเปดการเรียนการสอนของคณะสถาปตย
กรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบัณฑิตคณะสถาปตยรุนแรกจะจบในปพ.ศ.2560จะพบวาจะ
เปนชวงเติบโตสูงสุดของงานออกแบบสถาปตยกรรม ชวงหนึ่งเลยที่เดียว และแนนอนที่สุดบรรดาสถาปนิกรุนพี่ที่จบ
มาแลวจะพบกับวิกฤตความรูความสามารถที่สวนหนึ่งจะตองแขงขันกับผลกระทบจาก “การเปดตลาดคาบริการวิชาชีพ
สถาปตยกรรม” ซ่ึงจะมีผลกระทบอยางมากตอวงการวิชาชีพสถาปตยกรรมทั้งดาน มาตรฐานหลักสูตร   การพัฒนา



สถาปนิกฝกหัด และการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง ฉะนั้นหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จะตองผลิตบัณฑิตคณะสถาปตยที่สามารถทํางานเคียงบาเคียงไหลกับสถาปนิกตางชาติได 

 
 

ตอนที่ 3 มิติความตองการของผูเรียน 
 

นักเรียนสวนใหญ รูจักคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนอยางดี เพราะมีคานิยมทางดานการเรียนในสายวิชาชีพ 
สวนหนึ่งเกิดจากการประชาสัมพันธของสถาบันการศึกษาและแนวทางดานวิชาชีพ มีคานิยมทางดานการเรียนในสาย
วิชาชีพ โดยสนใจศึกษาตอคณะสถาปตยกรรมศาสตรที่สถาบันเกาแกของประเทศ อาทิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา เปนตน สาเหตุที่สนใจเรียนในสถาบันการศึกษาเหลานี้
เพราะวา สถาบันตางๆเหลานี้นั้นมีช่ือเสียง สวนหนึ่งไดรับคําแนะนําจากรุนพี่ แตถาหากสอบเขาสถาบันการศึกษาเหลานี้
ไมไดก็จําเปนตองเขาเรียนในสถาบันการศึกษาอื่นๆ อาจารย ในอนาคตสวนใหญตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท
ดวยเหตุผล ตองการมีความม่ันคงในหนาที่การงานและมีกาวหนาในชีวิต คาดวาวิชาชีพทางสถาปตยกรรมเปนวิชาชีพที่
เรียนจบแลวตองมีงานรองรับ อีกทั้งยังสามารถประกอบอาชีพอิสระเองได 

 

ตอนที่ 4 มุมมองของผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
 

4.1 จากผูบริหาร/ตัวแทนสํานักงานที่รับผิดชอบงานทางดานการออกแบบ และผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพย 

 

 สถานประกอบการที่ดูแลวิชาชีพสถาปตยกรรมใหความเห็นวาวิชาชีพสถาปตยกรรมยังเปนที่ตองการภายใต
สภาวะสังคมปจจุบันเพราะเปนวิชาชีพที่ขาดแคลน ในหนวยงานภาครัฐนั้น วิชาชีพดังกลาวมีนอยมาก อีกทั้งไมสามารถ
พัฒนาบุคลากรใหเขามาทําแทนที่ไดเนื่องจากวิชาชีพดังกลาวมีใบประกอบวิชาชีพ อาชีพสถาปนิกจําเปนตองมีความรู 
ความเขาใจในงานสถาปตยกรรม การวางแผนการกอสราง ปจจุบันหนวยงานภาครัฐจึงตองการวิชาชีพดังกลาวเพื่อเขามา
ทํางานเปนจํานวนมาก ทั้งหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน เพื่อใหใหไดนักวิชาชีพสถาปตยกรรมไดเขา
ไปทํางานรวมกับทีมงานที่มีอยู อาทิ งานเขียนแบบ การวางแผนการกอสราง การวางผังชุมชนชนบท ซ่ึงแนวโนมในอนาคต 
หนวยงานภาครัฐจะเปดรับในตําแหนงดังกลาวเพื่อเขาไปทํางานรวมกับทองถ่ินเปนจํานวนมาก สวนในภาคเอกชนนั้นก็ให
ความเห็นสอดคลองกับภาครัฐ โดยใหความเห็นวาวิชาชีพสถาปตยกรรมนั้น จําเปนตองผสมผสานระหวางศาสตรทางดาน
การออกแบบและศาสตรทางดานการบริหารการกอสราง ซ่ึงในภาคธุรกิจ วิชาชีพดังกลาวยังมีแนวโนมเติบโตคอนขางสูง 
แตการจะเปดสาขาดังกลาวจึงจําเปนตองมีเอกลักษณเฉพาะดาน มีรูปแบบที่แตกตางจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อเปน
การเพิ่มชองทาง  โอกาส  สําหรับผูสนใจเรียนในสาขานี้ใหมีโอกาสเขาไปแขงขันในตลาดแรงงานมากย่ิงขึ้น 
 หนวยงานภาครัฐสวนใหญมีแนวโนมเพื่อจะรับบุคลากรดานสถาปตยกรรมเขาไปทํางานเปนจํานวนมาก 
เนื่องจากเปนวิชาชีพที่มีความขาดแคลน วิชาชีพสถาปตยกรรมสวนใหญมักจะทํางานในภาคเอกชน แนวโนมในอนาคต
นั้นหนวยงานภาครัฐจะรับบุคลากรดังกลาวเขาไปทํางานในสวนทองถ่ินจากนโยบายการกระจายอํานาจรัฐสูทองถิ่น 
หนวยงานในพื้นที่จะมีงบประมาณจางวิชาชีพดังกลาวไปทํางานในพื้นที่เปนจํานวนมาก หนวยงานภาคเอกชนเองก็มี
แนวโนมในการรับนักศึกษาเขามาทํางานในอนาคตมากขึ้น โดยใหเหตุผลวา ปจจุบันวิชาชีพดังกลาวยังเปนที่ตองการของ
หนวยงานเพราะมีแนวโนมที่องคกรจะมีการขยาย แตตองเปนผูที่มีประสบการณ สามารถทํางานรวมกับบุคลากรภายใน



องคกรไดเปนอยางดี ปนี้และปที่ผานมามีงานเขามานอยมากเพราะปญหาเศรษฐกิจโลกและปญหาการเมือง
ภายในประเทศ ถาหากบุคากรดังกลาวมีความรูความสามารถในดานการพัฒนาอหังสาริมทรัพยไดจะดีเปนอยางย่ิง 
  

4.2 ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ 
  

ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิในที่นี้ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันอาศรมศิลป สภาสถาปนิก หนวยงานภาครัฐและเอกชน สามารถสรุปได
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 

1. ดานความตองการสถาปนิกในพื้นท่ี  
 

“ ความตองการสถาปนิกชุมชนในตลาดงานดานสถาปตยกรรมยังกวางอยู 
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดทางภาค
กลาง ซึ่งเปนพื้นที่ที่ขาดแคลนสถาปนิกวางแผนการกอสรางเปนอยางมาก ” 

2. การเปดคณะสถาปตยกรรมศาสตรท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
 

“ การเปดคณะสถาปตยกรรมศาสตรนั้นมีความเหมาะสม เพราะสถาปนิกและ
บริษัทออกแบบสวนใหญกระจุกตัวอยูที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดั 
งนั้นการเปดคณะสถาปตยกรรมศาสตร จึงเปนอีกชองทางหนึ่งในการขยาย
โอกาสทางการศึกษาทางสถาปตยกรรมใหมีความกวางขวางมากยิ่งข้ึน  และ
สามารถรับใชสังคมหรือทองถิ่นที่ผูเขารับการศึกษาดํารงตนอยูในพื้นที่นั้นๆได
อยางเขาใจบริบทของพื้นที่ถองแทกวา” 

 

3. สาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะเปดสอน 
 

“ โดยควรเปดสาขาสถาปตยกรรมหลักกอน โดยใหมุงเนนในดานเทคโนโลยีการ
บริหารการกอสราง  รองลงมาคือสาขาการวางผังเมืองและชุมชน หรือตกแตง
ภายใน  หรือการออกแบบอุตสาหกรรม ที่จะเอ้ือประโยชนในการการทํางาน
ภาคอุตสาหกรรมและสวนภูมิภาค”   

 

4. จุดมุงเนนหรือความโดดเดนของหลักสูตร   
1) หลักสูตรตองเปนที่ยอมรับของสมาคมสถาปนิกฯ และตองไดรับความเปนชอบ

จากผูบริหารของสถาบัน 
2) ควรเนนที่การใชประโยชนจากความเปนภาคมหานครโดยเฉพาะดาน

เทคโนโลยีการบริหารการกอสราง  เพราะปจจุบันยังขาดองคความรูในเร่ือง
เหลานี้คอนขางมาก 



3) ควรเนนไปถึงระดับเมือง เพราะปญหาสวนใหญของพื้นที่เกิดข้ึนจาก 
urbanization  

4) สอนใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรู (learning skill) และเพิ่มเติมการฝกงานให
มากข้ึน โดยเนนการเรียนรูรวมกันของอาจารยและนักศึกษาในพื้นที่จริง  

 

5. ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน 
1) ตองอาศัยการยอมรับจากสังคมในวงกวาง โดยการใชบุคคลที่มีอิทธิพลดาน

ความคิดเพื่อเปล่ียนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับสถาปนิกของผูบริหารและสังคม
โดยรอบ 

2) ดึงทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณเขามาสอน ซ่ึงนอกจากจะเปนกลุมอาจารยที่มี
ประสบการณและอาจเปนกลุมปราชญชาวบานที่มีองคความรูดานภูมิปญญาพื้นถ่ินที่
ชัดเจน โดยการเร่ิมสรางเครือขายต้ังแตตอนนี้ 

 
     

 

    


