
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
ชื่อวิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร    

ภาษาไทย สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Architecture  Program in Architecture  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ช่ือเต็ม (ไทย) : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมศาสตร์) 

ช่ือย่อ (ไทย)  : สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Architecture (Architecture) 

 ช่ือย่อ (อังกฤษ)  : B.Arch (Architecture) 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้  

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติท่ีใช้ภาษาไทยได้ โดยให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรได้รับ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ 
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เปิดการสอนในภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2561 

โดยปรับปรุงจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556 
 6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร จากคณะกรรมการดังนี้ 
  6.2.1 คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เห็นชอบหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี   23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
  6.2.2 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เห็นชอบหลักสูตร ในการ
ประชุม ครั้งท่ี  2/2561 เมื่อวันท่ี   6 มีนาคม  พ.ศ. 2561 
  6.2.3  สภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 
2/2561 เมื่อวันท่ี  24 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2563 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 สถาปนิก 
 8.2 นักออกแบบ 
 8.3 ผู้เขียนแบบและผู้น าเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม 
 8.4 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
 8.5 ผู้ประมาณราคาก่อสร้าง 
 8.6 ผู้รับเหมางานก่อสร้าง 
 8.7 ท่ีปรึกษาด้านงานสถาปัตยกรรม  
 8.8 เจ้าหน้าท่ีด้านการบริหารจัดการอาคาร 
 8.9 นักวิชาการหรืออาจารย์ 
 8.10 นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา    
 ผลิตบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบสถาปัตยกรรมและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  สามารถต่อยอดสู่
การสร้างนวัตกรรมเพื่อสนองต่อสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
 1.2 วัตถุประสงค์ 

   1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร) 

   2) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพครอบคลุมมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

   3) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชนได้  

   4) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีความสามารถด้านการบริหารจัดการงาน
สถาปัตยกรรมและงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   5) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีความสามารถด้านการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการออกแบบสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ และ

ในหนึ่งภาคการศึกษาปกติจะมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนการศึกษาภาคฤดูร้อนมี
ระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์จะใช้เวลาเรียนเป็น 2 เท่าของภาค
การศึกษาปกติ ตามข้อก าหนดมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หมวด 10 ว่าด้วย หลักสูตร การสอนและ
การวัดผลการศึกษา พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค.) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  ใช้ระบบทวิภาค 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  
ภาคฤดูร้อน   เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 

 2.2 การจัดการเรียนการสอนในเวลา 
  ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สัปดาห์ละไม่เกิน 35 ช่ัวโมงระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 
10 ปี 

2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
2) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมท่ีจะเข้า
เรียนได้ 
3) ไม่มีความประพฤติท่ีสังคมรังเกียจ และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
4) มีผู้รับรองซึ่งมีท่ีอยู่ท่ีทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อได้ 
5) ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทางมหาวิทยาลัยฯ 
6) ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
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2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) นั ก ศึกษาอาจจะไม่ มี ทั กษะทางด้าน ศิลปะและพื้ น ฐานความถนัดทาง

สถาปัตยกรรม อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักศึกษาได้ 
2) ปัญหาการปรับตัว เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีความแตกต่างจาก

ระดับมัธยมศึกษาท าให้มีปัญหาการปรับตัวด้านการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ขอ้จ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 1) จัดการเรียนการสอนโดยการปรับพื้นฐานความรู้และทักษะด้านศิลปะและ

สถาปัตยกรรม รวมทั้งการดูแลและเอาใจใส่แก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด  
2) การจัดให้มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาในการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดโดยก าหนดให้

มีการพบกับนักศึกษาตลอดการศึกษา 

2.6 ระบบการศึกษา 
 ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน โดยเป็นไปตามข้อก าหนดมหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล หมวด 10 ว่าด้วย หลักสูตร การสอนและการวัดผลการศึกษา พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค.) 

2.7 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลว่าด้วยหลักเกณฑ์การการเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาตรี  

3. หลักสูตร 
      3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต 
      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
   1) กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6   หน่วยกิต     

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3  หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6  หน่วยกิต 

    4) กลุ่มวิชาภาษา    15  หน่วยกิต 
 ข) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 134 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
      1) กลุ่มวิชาหลักสาขา   47  หน่วยกิต 
      2) กลุ่มวิชาพื้นฐาน   17  หน่วยกิต 
      3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี   33  หน่วยกิต 
      4) กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขา  27  หน่วยกิต 
      5) กลุ่มวิชาชีพ-เลือก   10  หน่วยกิต 
 ค) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิ 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
 1)  ความหมายของรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     1)  เลขรหัสประจ ารายวิชาท่ีใช้ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มี
รายละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

  รหัสวิชา    100101        ชื่อวิชา           พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ 
  
 เลขรหัสสามตัวแรก            หมายถึง               รายวิชาของส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
  เลข  100                หมายถึง                รายวิชาของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป   
  
 เลขรหัสที่สี่ถึงตัวที่หก        หมายถึง             รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เรียงล าดับจาก
รายวิชาที่             เปิดสอนก่อนจนไปถึงรายวิชาที่
เปิดใหม่โดย                       รหัสวิชาไม่ซ้ ากัน  

เลข  101                หมายถึง       วิชาพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์  เป็นรายวิชา
ศึกษาท่ัวไปท่ีก าหนดรหัสวิชาเป็นวิชาแรกใน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยรหัส
วิชาจะเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อน แล้วก าหนดรหัส
รายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ 
และกลุ่มภาษาโดยไม่ให้รหัสรายวิชาซ้ ากัน
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 2)    เลขรหัสรายวิชาศึกษาท่ัวไปแบ่งตามกลุ่มวิชา  4  กลุ่มวิชาดังนี้ 
(1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
(3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
(4)  กลุ่มวิชาภาษา 

  
 โดยแต่ละกลุ่มวิชาจะมีการแบ่งกลุ่มตัวเลขท่ีได้ก าหนดไว้แต่เดิม เพื่อความสะดวกและเป็น
หมวดหมู่ชัดเจนและในแต่ละกลุ่มวิชามีการเว้นรหัสวิชาไว้ส าหรับรายวิชาท่ีจะเปิดในอนาคต  ท่ีเป็น
เช่นนี้เพราะส านักบริการทางการศึกษาซึ่งเป็นหนว่ยงานท่ีดูแลการลงทะเบียนของนักศึกษายังเก็บและ
ใช้รหัสวิชาท่ีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลก าหนดไว้ต้ังแต่ต้น โดยไม่ลบและเปล่ียนแปลงแก้ไข ท าให้การ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปจึงต้องขอตรวจสอบรหัสวิชาจากส านักบริการทาง
การศึกษาก่อนแล้วจึงก าหนดรหัสวิชาในรายวิชาท่ีเปิดใหม่เพื่อไม่ให้รหัสวิชาซ้ ากัน  
 ดังนั้น รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวจึงจะไม่มีเลขรหัสซ้ ากันต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และถ้า
รายวิชาใหม่ท่ีเปิดในแต่ละกลุ่มวิชามีรหัสตัวเลขเกินกว่าท่ีเว้นไว้ให้  ก็จะต้องดูว่าเลขรหัสวิชาตัว
สุดท้ายของ 
ต้ังแต่แรกเรียงตามล าดับกลุ่ม  เริ่มจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอันดับแรก ตามด้วย
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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(1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีรหัสวิชาต้ังแต่  100101 – 100109  เว้น
ไว้   

10 รหัสวิชา ส าหรับรายวิชาท่ีจะเปิดในอนาคต 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   มีรหัสวิชาต้ังแต่  100121 – 100127  เว้นไว้  3  รหัสวิชา 
ส าหรับรายวิชาท่ีจะเปิดในอนาคต 

(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มีรหัสวิชาต้ังแต่  100131 – 100137   เว้นไว้  3 รหัสวิชา  
ส าหรับรายวิชาท่ีจะเปิดในอนาคต 

(4) กลุ่มวิชาภาษา 
 กลุ่มวิชาภาษา  มีรหัสวิชาต้ังแต่  100141 – 100155   เว้นไว้  5  รหัสวิชา ส าหรับ 
รายวิชาท่ีจะเปิดในอนาคต  รายวิชาศึกษาท่ัวไป ได้เปิดสอนวิชาเลือกเสรีในกลุ่มวิชาภาษา โดยมีรหัส
วิชา 
ต้ังแต่ 100150 – 100155  เป็นรายวิชาเลือกเสรีทางภาษาท่ีจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มี
โอกาส 
เรียนรู้ทางภาษาตามสังคมพหุวัฒนธรรม  โดยนักศึกษาทุกหลักสูตรสามารถเลือกเรียนได้ตามแผนการ
ศึกษา 
ของหลักสูตร เริ่มต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 3)  หน่วยกิตและช่ัวโมงเรียนของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
       รายวิชาศึกษาท่ัวไปได้จัดแบ่งหน่วยกิตและช่ัวโมงเรียนของรายวิชาต่างๆใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเป็นดังนี้คือ  หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) เช่น   3(3-0-6)  3(2-2-5) เป็น
ต้น โดยมีความหมายดังตัวอย่างและรายละเอียดต่อไปนี ้
 
 
                                     3.1 จ านวนหน่วยกติ 
 
 
รายวิชา  100101   พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์   3(3-0-6) 
 
             3.4 จ านวนช่ัวโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
 
 
       3.3 จ านวนช่ัวโมงการสอนภาคปฏิบัติ 
    
              3.2 จ านวนช่ัวโมงการสอนทฤษฎี 
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3.1 ตัวเลขหน้าวงเล็บเป็นจ านวนหน่วยกิต 
  3.2 ตัวเลขตัวแรกในวงเล็บเป็นจ านวนช่ัวโมงการสอนทฤษฎี ก าหนดเวลาท่ีใช้
บรรยาย 
หรืออภิปรายปัญหาสัปดาห์ละ  1 ช่ัวโมงรวม 15 สัปดาห์ คิดเป็น 1 หน่วยกิต  สัปดาห์ละ 3  ช่ัวโมง
รวม  
15  สัปดาห์ คิดเป็น  3  หน่วยกิต 
  3.3 ตัวเลขตัวท่ีสองในวงเล็บเป็นจ านวนช่ัวโมงการสอนภาคปฏิบัติ ก าหนดเวลาท่ีใช้
ฝึก 
หรือทดลองสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมงรวม 15 สัปดาห์ คิดเป็น 1 หน่วยกิต 
  3.4 ตัวเลขตัวท่ีสามในวงเล็บเป็นจ านวนช่ัวโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองท้ังนี้ 
จ านวนตัวเลขในวงเล็บรวมกันแล้วต้องเป็น 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต 

 
2) ความหมายของรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
รายวิชาของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตใช้ตัวเลข 2 ตัวน าหน้า คือ 71 

หมายถึงรายวิชาของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ตามด้วยตัวเลข 6 ตัวหลัง คือ 
เลขแสดงปี พ.ศ. ท่ีหลักสูตรปรับปรุง คือ พ.ศ. 2561 ใช้ตัวเลข 2 ตัวหลังของ พ.ศ. คือ เลข 
61 แล้วจึงตามด้วยเลขแสดงช้ันปีท่ีเรียน (เลขหลักพัน) 
เลขแสดงกลุ่มวิชา (เลขหลักร้อย) และล าดับท่ีของรายวิชา (เลขหลักสิบและหลักหน่วย) ซึ่งมี

ความหมาย ดังนี้ 
เลขหลักร้อย   1-5 หมายถึง  ช้ันปีท่ี 1-5 ท่ีเรียนในรายวิชานั้นๆ 
เลขหลักพัน   1 หมายถึง กลุ่มวิชาหลักสาขา 
    2 หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
    3 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
    4 หมายถึง กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขา 
    5 หมายถึง กลุ่มวิชาวิชาชีพ-เลือก 
เลขหลักสิบและหลักหน่วย       01-99 หมายถึง ล าดับท่ีของรายวิชา 
 การคิดหน่วยกิต 
 รหัสแสดงจ านวนหน่วยกิตประจ ารายวิชา ก าหนดเป็นตัวเลข ดังนี้ 
 ตัวเลขหน้าวงเล็บ  หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา 



  9 

 

 ตัวเลขแรกในวงเล็บ  หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงภาคทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขท่ีสองวงเล็บ  หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงภาคปฏิบัติต่อสัปดาห์  
 ตัวเลขท่ีสามในวงเล็บ  หมายถึง   จ านวนช่ัวโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อ

สัปดาห์ 
 
 
ในการคิดหน่วยกิตการเรียนการสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
1) การเรียนการสอนภาคทฤษฎี (ภาคบรรยาย) ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

นับเป็น 1 หน่วยกิต 
 2) การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ นับเป็น 1 หน่วยกิต 
 3) การเรียนการสอนในแต่ลักษณะภาคทฤษฏีควบคู่กับภาคปฏิบัติ ให้แยกนับหน่วย 
กิตตามจ านวนช่ัวโมงของการเรียนการสอนแต่ละประเภทและน ามารวมกัน  
 

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรดังนี้  
 ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
100101  พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์    3(3-0-6)           

Development of  Science               
100102   มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม     3(3-0-6) 

Human  and  Environment            
100103  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
         Science in Daily Life                              

100104   คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
          Mathematics and Statistics in Daily Life                                      
100107    พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 
          Introduction to Computer and  Information Technology             
100108  นันทนาการเพื่อสุขภาพ                               3(2-2-5) 

Recreation for Health   
100109   วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     3(2-2-5) 

  Sport Science and Exercises for Health                                        
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
100121   อารยธรรมไทย        3(3-0-6) 

Thai  Civilization                                                     
100122  จริยธรรมกับชีวิต                 3(3-0-6)           
   Morality and Life                               
100123   ปรัชญากับชีวิต            3(3-0-6)  
              Philosophy and Life                                                                    
100124   อาเซียนศึกษา                                3(3-0-6) 
             ASEAN  Study  
100125  ทักษะการรู้สารสนเทศ     3(3-0-6) 
       Information Literacy Skills 
100126   ทักษะการคิดกับการใช้เหตุผล)         3(3-0-6)  

Thinking and Logical Reasoning 
Skills                                                      
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

100131  มนุษย์กับสังคม      3(3-0-6)  
Man and Society     

100132    จิตวิทยาท่ัวไป                    3(3-0-6)  
        General  Psychology  
100134   สังคมและวัฒนธรรมไทย       3(3-0-6 

   Thai Society and Culture                                          
100137   ความเป็นพลเมือง       3(3-0-6) 
            Civic Education                                      

กลุ่มวิชาภาษา 
100141   ทักษะการเขียนภาษาไทย            3 (3-0-6) 
        Thai Writing Skills                         
100142    การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร      3 (3-0-6) 
          Thai Usage for Communication            
100143   ภาษาไทยเชิงวิชาการ     3 (3-0-6)   
          Thai for Academic Purposes                     
100144    การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน       3 (3-0-6) 
         Current Thai Usage                                 
100145    ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและพูด     3 (3-0-6) 
       . English for Listening and Speaking    
100146  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร           3 (3-0-6) 
         English for Communication 



  11 

 

100147   ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียน      3 (3-0-6) 
       (English for Reading and Writing    
100148   ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ      3 (3-0-6) 
  English for Careers                         
100149  ภาษาอังกฤษผ่านส่ือและเทคโนโลยี     3 (3-0-6) 
        English through Media and Technology       
 

ข) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 134 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาหลักสาขา 47 หน่วยกิต  
71611101       การออกแบบสถาปัตยกรรมเบ้ืองต้น                     3 (1-6-2) 

Basic Architectural Design 
71611201       ทฤษฏีการออกแบบสถาปัตยกรรม 1         2 (2-0-4) 

       Architectural Design Theory 1 

71611202       ทฤษฏีการออกแบบสถาปัตยกรรม 2                 2 (2-0-4)  
Architectural Design Theory 2     

71611203       การออกแบบสถาปัตยกรรม 1                         4 (2-6-4) 
Architectural Design 1 

71611204       การออกแบบสถาปัตยกรรม 2                     4 (2-6-4) 
Architectural Design 2 

71611301       การออกแบบสถาปัตยกรรม 3                           4 (2-6-4) 
Architectural Design 3 

71611302       การออกแบบสถาปัตยกรรม 4               4 (2-6-4) 
Architectural Design 4 

71611401       การออกแบบสถาปัตยกรรม 5                      4 (2-6-4) 
Architectural Design 5                    

71611402       การออกแบบสถาปัตยกรรม 6                          4 (2-6-4) 
Architectural Design 6 

71611501       การออกแบบสถาปัตยกรรม 7                  4 (2-6-4) 
Architectural Design 7 

71611502       เตรียมวิทยานิพนธ์                                      3 (3-0-6) 
Thesis Preparation 

71611503       วิทยานิพนธ์                                  9 (0-18-9) 
Thesis 
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กลุ่มวิชาพื้นฐาน 17 หน่วยกิต 

71612101       การออกแบบเบื้องต้น                                      3 (1-6-2) 
                Basic Design 
71612102       การน าเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม 1                    2 (1-3-2) 

       Architectural Presentation 1 

71612103       การน าเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม 2                  2 (1-3-2) 
                Architectural Presentation 2 
71612201       ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม                    2 (2-0-4) 

       History of Architecture 
71612202       ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย                         2 (2-0-4) 

       History of Thai Architecture 
71612203       คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 1  2 (1-3-2) 

Computer Aided Architectural Design and Drawing 1 
71612204       คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 2  2 (1-3-2) 

Computer Aided Architectural Design and Drawing 2 

71612301       คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 3  2 (1-3-2) 
Computer Aided Architectural Design and Drawing 3 

  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 33 หน่วยกิต 

71613101       หลักการก่อสร้างอาคารและการเขียนแบบสถาปัตยกรรม            3 (1-6-2) 
                Fundamentals of Construction and Architectural Drawing                  
71613102       วัสดุก่อสร้างและการเขียนแบบสถาปัตยกรรม                  3 (1-6-2) 

       Construction Materials and Architectural Drawing 
71613201       การก่อสร้างอาคาร 1                                                3 (1-6-2) 

       Building Construction 1 

71613202       การก่อสร้างอาคาร 2                                                3 (1-6-2) 
       Building Construction 2 

71613301       การก่อสร้างอาคาร 3                                                3 (1-6-2) 
       Building Construction 3 

71613302       การก่อสร้างอาคาร 4                                                3 (1-6-2) 
       Building Construction 4    

71613303       การควบคุมสภาพแวดล้อมอาคาร                    3 (3-0-6) 
Building Environmental Control  

71613304      ระบบโครงสร้าง                       3 (1-2-3) 
       Structure Systems 

71613305       ระบบอาคาร                                                  3 (3-0-6) 
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                Building Systems 
71613401       การก่อสร้างอาคาร 5                                        3 (1-6-2) 

       Building Construction 5 

71613402       การก่อสร้างอาคาร 6                                                 3 (1-6-2) 
       Building Construction 6 

 
กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขา 27 หน่วยกิต 

71614301       การวางผังบริเวณและการส ารวจ                                    3 (1-2-6) 
Site Planning and Surveying 

71614302       การประมาณราคา                                                   3 (1-2-3) 
Cost Estimation          

71614303      ภูมิสถาปัตยกรรม                                                     3 (1-2-6) 
Landscape Architecture 

71614304 กฎหมายอาคารและการก่อสร้าง     3 (3-0-6)
  Building codes & Regulations 
71614401     นวัตกรรมอาคารและส่ิงแวดล้อม                          3 (3-0-6) 

         Building and Environment  Innovation  
71614402       การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                           3 (3-0-6) 
                Real Estate Development 
71614403      การบริหารงานก่อสร้าง                                     3 (3-0-6) 
                Construction Management  
71614404       หลักปฏิบัติวิชาชีพ                                           3 (3-0-6) 
                Professional Practice  
71614405 สัมมนาทางสถาปัตยกรรม      3 (1-2-6)
   Seminar in Architecture   
71614406     การฝึกปฏิบัติงานสถาปัตยกรรม                                210 ช่ัวโมง 
                Architectural Professional Internship          
 

กลุ่มวิชาชีพ-เลือก 10 หน่วยกิต      

71615301       การออกแบบสถาปัตยกรรมในเขตร้อนช้ืน                           2 (2-0-4) 
                Architectural Design in Hot–Humid Region 
71615302       สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น                                                  2 (2-0-4) 

       Vernacular Architecture 

71615303 การออกแบบเพื่อคนท้ังมวล     2 (2-0-4) 
  Universal Design 
71615304 ระบบสารสนเทศอาคาร      2 (1-3-2) 
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  Building Information Modeling 
71615401       แบบขยายทางสถาปัตยกรรม                                          2 (1-3-2) 

       Architectural Details 
71615402 การออกแบบบริการ      2 (2-0-4) 
  Service Design 
 
71615403       การออกแบบแสงสว่างและเสียงในงานสถาปัตยกรรม               2 (2-0-4) 

       Lighting and Acoustic Design in Architecture 
71615404       การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน                           2 (2-0-4) 

Interior Architectural Design  
71615405      การจัดการทรัพยากรอาคาร                                 2 (2-0-4) 
                Facility Management 
71615406       การวางผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง                               2 (2-0-4) 
                Urban Planning and Urban Design 
71615407       การอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบอาคาร                  2 (2-0-4) 
                Energy Conservation in Building Design 
71615408      การบริหารโครงการ       2 (2-0-4) 
                Project Management 
 

ค) หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตในแต่ละภาค

เรียนของปีการศึกษามีดังนี้ 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 
  รหัส   ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
xxxxxxxx กลุ่มวิชาภาษา       3 (3-0-6) 
xxxxxxxx กลุ่มวิชาภาษา       3 (3-0-6) 
xxxxxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 (3-0-6) 
xxxxxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 (3-0-6) 
71612101 การออกแบบเบื้องต้น      3 (1-6-2) 
71612102 การน าเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม 1    2 (1-3-2) 
71613101 หลักการก่อสร้างอาคารและการเขียนแบบสถาปัตยกรรม  3 (1-6-2) 

รวม   20  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส   ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
xxxxxxxx กลุ่มวิชาภาษา       3 (3-0-6) 
xxxxxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 (3-0-6) 
xxxxxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      3 (3-0-6) 
71611101 การออกแบบสถาปัตยกรรมเบ้ืองต้น      3 (1-6-2) 
71612103 การน าเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม 2    2 (1-3-2) 
71613102 วัสดุก่อสร้างและการเขียนแบบสถาปัตยกรรม   3 (1-6-2) 

รวม   17  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส   ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
xxxxxxxx กลุ่มวิชาภาษา       3 (3-0-6) 
xxxxxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      3 (3-0-6) 
71612203 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 1 2 (1-3-2) 
71611201 ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม 1    2 (2-0-4) 
71611203 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1     4 (2-6-4) 
71613201 การก่อสร้างอาคาร 1      3 (1-6-2) 
71612201 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม     2 (2-0-4) 

รวม   19  หน่วยกิต 
 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส   ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
xxxxxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      3 (3-0-6) 
71612204 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 2 3 (1-3-2) 
71611202 ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม 2    2 (2-0-4) 
71611204 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2     4 (2-6-4) 
71613202 การก่อสร้างอาคาร 2      3 (1-6-2) 
71612202 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย     2 (2-0-4) 

รวม   16  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัส   ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
71612301 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 3 2 (1-3-2) 
71611301 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3     4 (2-6-4) 
71613304 ระบบโครงสร้าง       3 (1-2-3) 
71614302 การประมาณราคา      3 (1-2-3) 
71613301 การก่อสร้างอาคาร 3      3 (1-6-2) 
71613303 การควบคุมสภาพแวดล้อมอาคาร     3 (3-0-6) 
71614301 การวางผังบริเวณและการส ารวจ     3 (1-2-6) 

รวม   21  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัส   ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
71611302 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4     4 (2-6-4) 
71613302 การก่อสร้างอาคาร 4      3 (1-6-2) 
71613305 ระบบอาคาร       3 (3-0-6) 
71614303 ภูมิสถาปัตยกรรม      3 (1-2-6) 
71614304 กฎหมายอาคารและการก่อสร้าง     3 (3-0-6) 
716153xx วิชาชีพ-เลือก       2 (2-0-4) 

รวม   18  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส   ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
71611401 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5     4 (2-6-4) 
71613401 การก่อสร้างอาคาร 5      3 (1-6-2) 
71614401 นวัตกรรมอาคารและส่ิงแวดล้อม     3 (3-0-6) 
71614402 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์     3 (3-0-6) 
71614403 การบริหารงานก่อสร้าง      3 (3-0-6) 
716154xx วิชาชีพ-เลือก       2 (2-0-4) 
716154xx วิชาชีพ-เลือก       2 (2-0-4) 

รวม   20  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส   ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
71611402 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6     4 (2-6-4) 
71613402 การก่อสร้างอาคาร 6      3 (1-6-2) 
71614404 หลักปฏิบัติวิชาชีพ      3 (3-0-6) 
71614405 สัมมนาทางสถาปัตยกรรม      3 (1-2-6) 
716154xx วิชาชีพ-เลือก       2 (2-0-4) 
716154xx วิชาชีพ-เลือก       2 (2-0-4) 
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี       3 (3-0-6) 

รวม   20  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4  ภาคฤดูร้อน (ภาคปกติ) 
รหัส   ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
71614406 การฝึกปฏิบัติงานสถาปัตยกรรม     210 ช่ัวโมง 

รวม  0  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 
 
รหัส   ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
71611501 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7     4 (2-6-4) 
71611502 เตรียมวิทยานิพนธ์      3 (3-0-6) 
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี       3 (3-0-6) 

รวม  10  หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส   ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
71611503 วิทยานิพนธ ์       9 (0-18-9) 

รวม  9   หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
100101 พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์  

Development of  Science          3(3-0-6) 
       พัฒนาการของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ศึกษาและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันโดยการน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชัอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่
อย่างเป็นสุขและยั่งยืนโดยตระหนักถึงผลกระทบท่ีมีต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม การ
อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

                                                                              
100102  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  

Human  and  Environment                3(3-0-6) 
      สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ระบบนิเวศความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของ
โลก  ผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเป็นสาเหตุ
ของปัญหาส่ิงแวดล้อม แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อม การสร้างจิตส านึกในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

 
100103 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 Science in Daily Life                           3(3-0-6) 
        การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน  สารเคมีท่ีปนเปื้อนในอาหารเพื่อ  การบริโภคของมนุษย์ 
สารเคมีน ามาใช้ในเครื่องส าอาง  สารท าความสะอาด และฉลากของผลิตภัณฑ์ การศึกษาผลกระทบ
ของสารเคมีใช้ชีวิตประจ าวัน ท่ีมีต่อร่างกายและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยและการใช้
สารเคมี การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานเพื่อลด
ภาวะโลกร้อนท่ีเหมาะสมกับยุคสมัย 

               
100104  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน  
         Mathematics and Statistics in Daily Life                       3(3-0-6) 

ทฤษฎีเซตและการประยุกต์ใช้เซต ระบบจ านวน เลขยกก าลัง การแก้สมการและอสมการ 
ตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานทางเรขาคณิตวิเคราะห์ สถิติเบื้องต้น การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
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100107   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
         Introduction to Computer and  Information Technology          3(2-2-5)  

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการและ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้ และส่ือสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในส านักงาน    

 
100108  นันทนาการเพื่อสุขภาพ   

Recreation for Health                             3(2-2-5) 
       ความหมาย ความส าคัญและความจ าเป็นของการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนา
สุขภาพ  ขอบข่ายของนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคม  การประเมินสมรรถภาพร่างกาย การเลือกรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ การฝึกทักษะการจัด
กิจกรรมนันทนาการ 

  
100109  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ      
 Sport Science and Exercises for Health                            3(2-2-5) 

ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่ งหมาย ความส าคัญและประเภทของการออกก าลังกาย 
คุณประโยชน์ของการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย  ขั้นตอนของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  เพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ การทดสอบสมรรถภาพทางกายตามหลักวิทยาศาสตร์การ
กีฬา  การประเมินผลการออกก าลังกาย  การใช้อุปกรณ์เครื่องมือการออกก าลังกาย   การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการออกก าลังกายและการดูแลเบื้องต้น  ฝึกการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี  มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา  เลือกกีฬาในการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย  โดยเลือกฝึกกีฬา 1 ประเภท 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
100121  อารยธรรมไทย   

Thai  Civilization                                             3(3-0-6) 
ความเป็นมาของชนชาติไทย สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ อาณาจักรโบราณ 

อาณาจักรไทย ท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย พระพุทธศาสนากับสังคมไทย ประเพณีของไทย มารยาทไทย 
ศาสนพิธี เอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ปฎิมากรรมสมัยต่าง ๆ การเปล่ียนแปลงสังคมไทยในปัจจุบัน 

การพัฒนาสังคมไทย โดยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาท่ียั่งยืน 
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100122 จริยธรรมกับชีวิต    
Morality and Life                                   3(3-0-6)   

        แนวคิด หลักการ วิวัฒนาการของจริยศาสตร์ โดยเฉพาะศึกษาในประเด็นอภิจริยศาสตร์ จริย
ศาสตร์ปทัสถานและจริยศาสตร์ประยุกต์ตามแนวคิดของตะวันตกและตะวันออก ศึกษาสภาพปัญหาท่ี
เป็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมและน าเสนอเป็นกรณีศึกษา ศึกษาเกณฑ์การตัดสิน การให้เหตุผล
ทางจริยธรรมและแนวทางแก้ไข ซึ่งเช่ือมโยงการน ามาประยุกต์ในการด าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการศึกษาจริยธรรมกับชีวิตตามแนวคิดของตะวันออกท่ีเกี่ยวข้อง
กับบริบทของท้องถิ่นที่ศึกษา 
 
100123  ปรัชญากับชีวิต 
  Philosophy and Life                                    3(3-0-6)  

แนวคิดเบื้องต้นของปรัชญาตะวันตกโดยเริ่มจากวิวัฒนาการของความคิด เช่ือมโยงสู่การ
พัฒนาเป็นศาสตร์ โดยศึกษาว่าปรัชญาเป็นศาสตร์แห่งศาสตร์ท้ังหลายครอบคลุมเนื้อหาอภิปรัชญา 
ญาณวิทยา ตรรกวิทยา จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ และศึกษาปรัชญาตะวันออกครอบคลุมเนื้อหา
อภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตร์ โดยศึกษาวิวัฒนาการของการเกิดปรัชญาท้ังท่ีเช่ือและไม่เช่ือใน
เทพเจ้าเช่ือมโยงกับศาสนา การศึกษาแนวคิดปรัชญาดังกล่าวน ามาสู่การประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยศึกษาหลักการส าคัญว่าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีบทบาทในการด าเนินชีวิต มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาชีวิตและอยู่ ในสังคมอย่างมี
ความ สุข                                                                                                               
                                              
100124  อาเซียนศึกษา  

ASEAN  Study                                                 3(3-0-6) 
ประวัติความเป็นมา  พัฒนาการประชาคมอาเซียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย

โครงสร้าง ประเทศสมาชิกอาเซียนตามบริบทของความเป็นพลเมือง ความเช่ือ  ประเพณี วัฒนธรรม
และการปกครอง  กลไกอาเซียน  กฎบัตรอาเซียน และท่ีมาของ AFTA เขตการค้าเสรีและสภาพ
เศรษฐกิจพื้นฐานประชาคมอาเซียน  องค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจาท่ีมีผลดีและผลกระทบต่อ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย 
          

100125 ทักษะการรู้สารสนเทศ    
Information Literacy Skills                    3(3-0-6)    

      ความหมาย  ความส าคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ  ประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศ การเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ  การประเมินสารสนเทศ  กลยุทธ์และทักษะการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนรายงาน
ทางวิชาการ  การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามหลักสากลเพื่อการน าเสนอผลการรู้สารสนเทศได้
อย่างเหมาะสมและมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 
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100126  ทักษะการคิดกับการใช้เหตุผล  
Thinking and Logical Reasoning Skills     3(3-0-6) 
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  กระบวนการแสวงหา

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  การแสดงเหตุผลท้ังแบบนิรนัยและอุปนัย วิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร  ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  บนหลักพื้นฐานทางของเหตุและผล   
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 100131 มนุษย์กับสังคม 
  Man and Society                       3(3-0-6) 

ลักษณะท่ัวไปของสังคมวิทยา  สังคมมนุษย์ วัฒนธรรมสังคม  พฤติกรรมของคนในสังคม 
วิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล้อมเทคโนโลยี ปัญหาสังคมและ
แนวทางแก้ไข อันจะท าให้มนุษย์เกิดปัญญาและปรับตนได้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคม
ได้                  
100132   จิตวิทยาทั่วไป  

General  Psychology             3(3-0-6)  
        ความเป็นมาและแนวคิดเบ้ืองต้นทางจิตวิทยา  พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม  ความ
เจริญและพัฒนาการ แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้และกระบวนการเรียนรู้ เจตคติ บุคลิกภาพและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ ความเครียด  พฤติกรรมผิดปกติและการบ าบัดรักษา สติปัญญาและการวัด   
  
100134  สังคมและวัฒนธรรมไทย  

Thai Society and Culture        3(3-0-6) 
         แนวความคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ภายใต้อิทธิพลของความหลากหลายตาม
ความเช่ือและศาสนาค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  สภาพปัญหาของสังคมไทยตามภาวการณ์ของการเปล่ียนแปลงจากกระแสสังคม
ภายในและภายนอกตามยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      
100137  ความเป็นพลเมือง  

Civic Education       3(3-0-6) 
             ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมฐานะ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ฝึกการท างานเป็นทีมโดยผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การ
บรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ  เป็นต้น  โดยนักศึกษาจะต้องจัดท าโครงการรณรงค์  เพื่อให้
เกิดการรับรู้ เกิดการเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขปัญหาในประเด็นท่ีสนใจ  
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กลุ่มวิชาภาษา 
100141  ทักษะการเขียนภาษาไทย  

Thai Writing Skills       3(3-0-6) 
         ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการเขียน ต้ังแต่หลักการใช้ค า การเขียน ประโยค  การเขียน 
โครงเรื่อง หลักการเขียน หลักการพัฒนาทักษะทักษะการเขียน การใช้โวหาร ส านวน สุภาษิต ค า
พังเพยการเขียนประเภทต่าง ๆ การเขียนแนะน าหนังสือ การเขียนสรุปความ บทความรายงานทาง
วิชาการ จดหมายราชการ จดหมายธุรกิจ รายงานการประชุม การเขียนโครงการและการพัฒนางาน
เขียนต่างๆเพื่อให้เกิดความช านาญ 

 
100142   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

Thai Usage for Communication        3(3-0-6) 
            โครงสร้างทางไวยากรณ์  หลักการส่ือสาร  ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร ด้านการฟัง 
การอ่าน การพูดและการเขียนเชิงวิชาการ การวิจารณ์ วิเคราะห์ และวิจักษณ์ ความแตกต่างระหว่าง
การพูดกับการเขียน ตลอดการศึกษาค้นคว้าและการเก็บข้อมูลฝึกการเขียนโดยการใช้ภาษาถ้อยค า
ประโยคและการเขียนแบบต่าง ๆ 

          
100143  ภาษาไทยเชิงวิชาการ  

Thai for Academic Purposes               3(3-0-6)   
        โครงทางภาษาตามหลักไวยากรณ์ การใช้ภาษาเชิงวิชาการ การพูดเชิงวิชาการ การเขียนเชิง
วิชาการ รูปแบบการเขียนเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณภาพงานเขียนเชิงวิชาการ บทความทางวิชาการ 
การเขียนรายงานทางวิชาการ รูปแบบการจัดกิจกรรมน าเสนอทางวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ 
         
100144   การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน  

Current Thai Usage                       3(3-0-6) 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน ศึกษาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ค าท่ีเกิดขึ้นใหม่

ตามยุคสมัย ภาษาถิ่น การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนบทความ การเขียนสารคดี การ
เขียนหนังสือราชการ การเขียนโครงการและการน าเสนอโครงการ เน้นการใช้ภาษาให้ ตรงตาม
ความหมายเพื่อเกิดความเข้าใจได้ตรงกัน ฝึกทักษะการวิเคราะห์ วิจารณ์ แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ และชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          
100145   ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและพูด  

English for Listening and Speaking      3(3-0-6) 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยเน้นการพัฒนาทักษะการ

ฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งมรรยาททางสังคมท่ีถูกต้อง 
        .                                 
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100146    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
English for Communication       3(3-0-6) 

        ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แบบบูรณาการ 
ฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ และประโยคในชีวิตประจ าวัน และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
       
100147  ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียน  

English for Reading and Writing      3(3-0-6) 
ศึกษาวิธีการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับอนุเฉท  โดยเน้นทักษะการอ่านและเขียน

เรื่องทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี บุคคล สถานท่ี ค าแนะน า รวมถึงการสมัครงาน ในลักษณะท่ี
เช่ือมโยงประสานกันในท้ังสองทักษะ 
          
100148  ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชพี  

English for Careers                               3(3-0-6) 
ศึกษาภาษาและงานท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ท่ีเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานทุกสาขาอาชีพ ฝึกอ่าน

โฆษณาประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน อ่านรายละเอียดข้อมูลองค์กร เขียนใบสมัครและจดหมายสมัค
งาน การสัมภาษณ์ การน าเสนองาน การส่ือสารในองค์กร และศึกษาภาษา ค าศัพท์ท่ีใช้เฉพาะทางใน
สาขา ฝึกอ่านบทความวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  
 100149 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี   
       English through Media and Technology         3(3-0-6) 

 การศึกษาควบคู่กันระหว่างภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการส่ือสารด้ังเดิมและภาษาอังกฤษท่ีใช้ใน
ระบบเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม่ เน้นทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ในส่ือหลากหลาย ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางส่ือประเภทต่าง ๆ และพัฒนาประสิทธิภาพ
การใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารผ่านส่ือท่ีหลากหลาย 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 134 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาหลักสาขา 47 หน่วยกิต  
71611101       การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น                     3 (1-6-2) 

Basic Architectural Design 

เง่ือนไขรายวิชา: สอบผ่านรายวิชา 71612101 การออกแบบเบื้องต้น 
กระบวนการออกแบบเบื้องต้น (design process) การออกแบบโดยค านึงถึง

ประโยชน์ใช้สอย (function) และขนาดสัดส่วนท่ีมีความสัมพันธ์กับขนาดของร่างกายมนุษย์ (human 
scale) การฝึกปฏิบัติการออกแบบพื้นท่ีใช้สอยส่วนต่างๆของบ้านพักอาศัย 

  
71611201       ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม 1                     2 (2-0-4) 

       Architectural Design Theory 1 

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
หลักเกณฑ์ ในการจัดองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม ได้แก่  ความสมดุล

(Balance) ความเปรียบต่าง(Contrast) จังหวะ(Rhythm) สัดส่วน(Proportion) มาตราส่วน(Scale) 
เอกภาพ(Unity) เป็นต้น   
71612102       ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม 2                          2 (2-0-4)  

 Architectural Design Theory 2 
        เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐาน (Primary Elements) รูปทรง (Form) ท่ีว่าง 
(Space) และทางสัญจร (Circulation) ในงานสถาปัตยกรรม หลักการในการออกแบบสถาปัตยกรรม 
(Principles) 
 
71611203       การออกแบบสถาปัตยกรรม 1                               4 (2-6-4) 

Architectural Design 1 

เง่ือนไขรายวิชา: สอบผ่านรายวิชา 71611101 การออกแบบสถาปัตยกรรมเบ้ืองต้น 
ทฤษฎีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การฝึกปฏิบัติการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม การฝึกปฏิบัติการออกแบบร่างระยะส้ัน (Sketch Design) การฝึก
ปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบและการน าเสนอผลงานสถาปัตยกรรม (Project Design) ได้แก่ 
อาคารประเภทท่ีพักอาศัย เป็นต้น โดยเน้นการค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย เทคนิคและวิธีการก่อสร้าง 
ข้อก าหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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71611204       การออกแบบสถาปัตยกรรม 2                                   4 (2-6-4) 
Architectural Design 2 
เง่ือนไขรายวิชา: สอบผ่านรายวิชา71611203 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1    
ทฤษฎีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การฝึกปฏิบัติการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม การฝึกปฏิบัติการออกแบบร่างระยะส้ัน (Sketch Design) การฝึก
ปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบและการน าเสนอผลงานสถาปัตยกรรม (Project Design) ได้แก่ 
อาคารประเภทท่ีพักอาศัย หรืออาคารสาธารณะ โดยเน้นการค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย หลักการจัด
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม สุนทรียภาพ สภาพแวดล้อมเบื้องต้น เทคนิคและวิธีการก่อสร้าง 
ข้อก าหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   

71611301       การออกแบบสถาปัตยกรรม 3                                4 (2-6-4) 
Architectural Design 3 
เง่ือนไขรายวิชา: สอบผ่านรายวิชา 71611204 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 
ทฤษฎีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การฝึกปฏิบัติการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม การฝึกปฏิบัติการออกแบบร่างระยะส้ัน (Sketch Design) การฝึก
ปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบและการน าเสนอผลงานสถาปัตยกรรม (Project Design) ได้แก่ 
อาคารประเภทท่ีพักอาศัยรวม หรืออาคารสาธารณะ เป็นต้น โดยเน้นการค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 
หลักการจัดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม สุนทรียภาพ สภาพแวดล้อม เทคนิคและวิธีการก่อสร้าง 
ข้อก าหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และนวัตกรรมอาคาร 

71611302       การออกแบบสถาปัตยกรรม 4                                    4 (2-6-4) 

Architectural Design 4 

เง่ือนไขรายวิชา: สอบผ่านรายวิชา 71611301 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 
ทฤษฎีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การฝึกปฏิบัติการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม การฝึกปฏิบัติการออกแบบร่างระยะส้ัน (Sketch Design) การฝึก
ปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบและการน าเสนอผลงานสถาปัตยกรรม (Project Design) ได้แก่ 
อาคารสาธารณะ โดยเน้นการค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย หลักการจัดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
สุนทรียภาพ สภาพแวดล้อม เทคนิคและวิธีการก่อสร้าง ระบบอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม ข้อก าหนด
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และนวัตกรรมอาคาร 
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71611401       การออกแบบสถาปัตยกรรม 5                                4 (2-6-4) 
Architectural Design 5 
เง่ือนไขรายวิชา: สอบผ่านรายวิชา 71611302 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 

ทฤษฎีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การฝึกปฏิบัติการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม การฝึกปฏิบัติการออกแบบร่างระยะส้ัน (Sketch Design) การฝึก
ปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบและการน าเสนอผลงานสถาปัตยกรรม (Project Design) ได้แก่ 
อาคารประเภทท่ีพักอาศัยรวม หรืออาคารสาธารณะ ขนาดใหญ่ และอาคารสูง โดยเน้นการค านึงถึง
ประโยชน์ใช้สอย หลักการจัดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม สุนทรียภาพ การศึกษาความเป็นไปได้
ในการลงทุน เทคนิคและวิธีการก่อสร้าง งานระบบอาคาร ภูมิ สถาปัตยกรรม นวัตกรรมอาคาร 
ข้อก าหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง    

71611402       การออกแบบสถาปัตยกรรม 6                             4 (2-6-4) 
Architectural Design 6 
เง่ือนไขรายวิชา: สอบผ่านรายวิชา 71611401 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 
ทฤษฎีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การฝึกปฏิบัติการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม การฝึกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบและการน าเสนอผลงาน
สถาปัตยกรรม (Project Design) ได้แก่ อาคารอรูปแบบผสม (Mixed-Use) ขนาดใหญ่หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ โดยเน้นการค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย หลักการจัดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
สุนทรียภาพ สภาพแวดล้อม การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน เทคนิคและวิธีการก่อสร้าง ระบบ
อาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม นวัตกรรมอาคาร ผังเมือง ข้อก าหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 
71611501       การออกแบบสถาปัตยกรรม 7                          4 (2-6-4) 

Architectural Design 7 

เง่ือนไขรายวิชา: สอบผ่านรายวิชา 71611402 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6  
ทฤษฎีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การฝึกปฏิบัติการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม การจัดท ารายละเอียดโครงการสถาปัตยกรรม 
(Architectural Programming) โดยบูรณาการกับวิชาเตรียมวิทยานิพนธ์ การฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบ เขียนแบบและการน าเสนอผลงานสถาปัตยกรรม (Project Design) 
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71611502       เตรียมวิทยานิพนธ์                                           3 (3-0-6) 
Thesis Preparation 
เง่ือนไขรายวิชา: สอบผ่านรายวิชา 71611402 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 

                ระเบียบและวิธีด าเนินงานวิทยานิพนธ์ หลักการพิจารณาและเลือกโครงการ
วิทยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การพิจารณา
เลือกท่ีต้ังโครงการ การจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม การศึกษาอาคาร
ตัวอย่าง การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ หลักการอ้างอิง และน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ พร้อมจัดท าร่างเอกสารวิทยานิพนธ์ 
  
71611503       วิทยานิพนธ์            9 (0-18-9) 

Thesis 
เง่ือนไขรายวิชา: สอบผ่านรายวิชา 71614406 การฝึกปฏิบัติงานสถาปัตยกรรม  
71611501 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 
71613402 การก่อสร้างอาคาร 6     
71611502 เตรียมวิทยานิพนธ ์
การปฏิบัติการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรม  นวัตกรรมอาคารและ

ส่ิงแวดล้อม ความรู้ด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรม  ปฏิบติัการออกแบบ 
เขียนแบบ สร้างหุ่นจ าลองและน าเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรม รายงานวิทยานิพนธ์ เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 

 
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 20 หน่วยกิต 
71612101       การออกแบบเบือ้งต้น                                             3 (1-6-2) 
                Basic Design 

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
องค์ประกอบศิลป์  (Elements of art) และหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

(Principles of composition) เพื่อให้เกิดความงามหรือสุนทรียภาพ (Aesthetic) การฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบท้ังแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 

  
71612102       การน าเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม 1                         2 (1-3-2) 

       Architectural Presentation 1 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
หลักการพื้นฐานและเทคนิควิธีการเขียนภาพด้วยมือ วัสดุอุปกรณ์และวิธีการใช้งาน

ในการเขียนภาพ หลักการจัดองค์ประกอบภาพ ปฏิบัติการเขียนรูปทรงเรขาคณิต (Geometry Form) 
รูปทรงต่างๆในธรรมชาติ หลักการเขียนทัศนียภาพ (Perspective) ปฏิบัติการเขียนภาพ และการ
น าเสนอแบบทางสถาปัตยกรรมเบ้ืองต้น 
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71612103       การน าเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม 2                           2 (1-3-2) 
                Architectural Presentation 2 

       เง่ือนไขรายวิชา: สอบผ่านรายวิชา 76112102 การน าเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม 
1 

       หลักการเขียนภาพทัศนียภาพ (Perspective) ปฏิบัติการเขียนภาพและการน าเสนอ
แบบทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ ผังพื้น รูปด้าน รูปตัด ทัศนียภาพ ด้วยเทคนิคการใช้สีประเภทต่าง  ๆ 
หลักการสร้างหุ่นจ าลอง (Model) ของอาคาร การปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลองเบื้องต้น  และฝึกการ
น าเสนอด้วยวาจา 

   
71612201       ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม                               2 (2-0-4) 

       History of Architecture 
       เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

                          แนวความคิด ปรัชญา วิวัฒนาการ รูปแบบงานสถาปัตยกรรมตะวันออกและ
สถาปัตยกรรมตะวันตก ต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 

  
71612202       ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย                               2 (2-0-4) 

       History of Thai Architecture 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี

                  แนวความคิด ปรัชญา วิวัฒนาการ และรูปแบบงานสถาปัตยกรรมไทย ต้ังแต่ยุคทวา
ราวดีจนถึงรัตนโกสินทร์ 
  
71612203       คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 1  2 (1-3-2) 

Computer Aided Architectural Design and Drawing 1 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบทาง
สถาปัตยกรรม แบบ 2 มิติ ในลักษณะของแบบเพื่อการน าเสนอและแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรม 

71612204       คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 2  2 (1-3-2) 
Computer Aided Architectural Design and Drawing 2 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบทาง
สถาปัตยกรรม แบบ 3 มิติ  ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
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71612301       คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 3  2 (1-3-2) 
Computer Aided Architectural Design and Drawing 3 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี

                ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบทาง
สถาปัตยกรรมในรูปแบบ 3 มิติแบบ  ท้ังภายในและภายนอกอาคาร การสร้างภาพเคล่ือนไหวในงาน
สถาปัตยกรรม (Animation)  ระบบสารสนเทศอาคารเบ้ืองต้น (Building Information Modeling)     
  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 33 หน่วยกิต 
71613101       หลักการก่อสร้างอาคารและการเขียนแบบสถาปตัยกรรม            3 (1-6-2) 
                Fundamentals of Construction and Architectural Drawing 

                          เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
                          หลักการก่อสร้างส่วนประกอบต่างๆของอาคารเบื้องต้น และปฏิบัติการเขียนแบบ

ทางสถาปัตยกรรมเบื้องต้น เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ในการเขียน
แบบ ฝึกการเขียนแบบในลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาพฉาย 3 มิติ   รูปไอโซเมตริก ทัศนียภาพ ผังพื้น รูป
ด้าน รูปตัด เป็นต้น 

 
71613102       วัสดุก่อสร้างและการเขียนแบบสถาปัตยกรรม                  3 (1-6-2) 

Construction Materials and Architectural Drawing 
       เง่ือนไขรายวิชา: สอบผ่านรายวิชา 71613101 หลักการก่อสร้างอาคารและการ

เขียนแบบสถาปัตยกรรม 

       ส่วนประกอบต่างๆของอาคาร วัสดุก่อสร้างและคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง 
ๆ วิธีการติดต้ัง และการใช้งานท่ีเหมาะสม การเขียนแบบสัญลักษณ์ของวัสดุชนิดต่าง ๆ และการเขียน
แบบอาคารเบ้ืองต้น 
 
71613201       การก่อสร้างอาคาร 1                                     3 (1-6-2) 

       Building Construction 1 

เง่ือนไขรายวิชา: สอบผ่านรายวิชา 71613102 วัสดุก่อสร้างและการเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม 

                          ความเป็นมาและวิธีการก่อสร้างอาคารด้วยโครงสร้างไม้ท้ังแบบในประเทศและ
ต่างประเทศ โครงสร้างอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์ประกอบและรอยต่ออาคารต่าง  ๆ งาน
ระบบประกอบอาคารส าหรับอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก การฝึกปฏิบัติงานเขียนแบบก่อสร้าง การท า
หุ่นจ าลอง การศึกษาอาคารตัวอย่าง  
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71613202       การก่อสร้างอาคาร 2                                       3 (1-6-2) 
       Building Construction 2 

                เง่ือนไขรายวิชา:  สอบผ่านรายวิชา 71613201 การก่อสร้างอาคาร 1 

                          กรรมวิธีการก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์ประกอบและ
รายละเอียดต่าง ๆ ในงานคอนกรีต ท้ังวิธีการหล่อในท่ีและวิธีการใช้ช้ินส่วนส าเร็จรูปส าหรับอาคาร
ขนาดเล็ก ศึกษางานระบบประกอบอาคาร การฝึกปฏิบัติงานเขียนแบบก่อสร้าง การท าหุ่นจ าลอง 
การศึกษาอาคารตัวอย่าง  

  
 71613301      การก่อสร้างอาคาร 3                                          3 (1-6-2) 

       Building Construction 3 
                เง่ือนไขรายวิชา: สอบผ่านรายวิชา 71613202 การก่อสร้างอาคาร 2 
                ระบบและวิธีการก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับอาคาร
สาธารณะขนาดกลาง วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกับโครงสร้าง การจัดระบบ
โครงสร้าง ระบบวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  การฝึกปฏิบัติงานเขียนแบบก่อสร้าง การท าหุ่นจ าลอง 
การศึกษาอาคารตัวอย่าง 
  
71613302       การก่อสร้างอาคาร 4                                                  3 (1-6-2) 

       Building Construction 4 

                เง่ือนไขรายวิชา: สอบผ่านรายวิชา 76113301 การก่อสร้างอาคาร 3  
                ระบบและวิธีการก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบต่าง  ๆ เช่น 
ระบบเทกับท่ี (Cast-in-situ) ระบบโครงสร้างช่วงพาดกว้าง ระบบส าเร็จรูป โดยเน้นโครงสร้าง
ส่วนประกอบต่างๆ การเช่ือมต่อ รายละเอียดรอยต่อต่างๆ โครงสร้างรายละเอียดและคุณสมบัติของ
เหล็ก การเช่ือมรอยต่อ การยึดและวิธีการสร้างงานเหล็ก การฝึกปฏิบัติงานเขียนแบบก่อสร้าง การท า
หุ่นจ าลอง การศึกษาอาคารตัวอย่าง 
 
71613303      การควบคุมสภาพแวดล้อมอาคาร                        3 (3-0-6) 

Building Environmental Control 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

             การควบคุมสภาพแวดล้อมอาคาร ได้แก่ คุณภาพอากาศ อุณหภูมิและความช้ืน แสง
สว่าง และเสียง เป็นต้น การศึกษาอาคารตัวอย่าง 
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71613304      ระบบโครงสร้าง               3 (1-2-3) 
       Structure Systems  
       เง่ือนไขรายวิชา:  ไม่มี 

                          พัฒนาการระบบโครงสร้างแบบต่างๆ ความรู้เบ้ืองต้นของโครงสร้างไม้ เหล็ก และ
คอนกรีตเสริมเหล็กและพฤติกรรมขององค์อาคาร หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบ
โครงสร้างของอาคารให้มีความสอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรม 
 
71613305       ระบบอาคาร                                                  3 (3-0-6) 
                Building Systems 
                เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

                          ระบบท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม เช่น ระบบสุขาภิบาลระบบไฟฟ้า 
ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบขนส่ง การวิเคราะห์และเลือกใช้ระบบอาคารประเภทต่าง ๆ ท่ี
เหมาะสมกับอาคาร การจัดเตรียมท่ีว่างให้เหมาะสมกับระบบอาคารต่างๆ 

 
71613401       การก่อสร้างอาคาร 5                                         3 (1-6-2) 

       Building Construction 5 
                เง่ือนไขรายวิชา: สอบผ่านรายวิชา 71613302 การก่อสร้างอาคาร 4 

                ระบบการก่อสร้างและโครงสร้างส าหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ท้ังท่ีใช้คอนกรีต
เสริมเหล็กและเหล็ก งานระบบประกอบอาคาร การเลือกใช้วัสดุให้สัมพันธ์กับโครงสร้ าง การฝึก
ปฏิบัติงานเขียนแบบก่อสร้าง การท าหุ่นจ าลอง การศึกษาอาคารตัวอย่าง 
  
71613402       การก่อสร้างอาคาร 6                                      3 (1-6-2) 

       Building Construction 6 
                เง่ือนไขรายวิชา: สอบผ่านรายวิชา 71613401 การก่อสร้างอาคาร 5 

                ระบบการก่อสร้างและโครงสร้างส าหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษท้ังท่ีใช้
คอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก ระบบโครงสร้างช่วงพาดกว้าง ระบบโครงสร้างส าเร็จรูป งาน
ระบบประกอบอาคาร การเลือกใช้วัสดุให้สัมพันธ์กับโครงสร้าง การฝึกปฏิบัติงานเขียนแบบก่อสร้าง 
การท าหุ่นจ าลอง การศึกษาอาคารตัวอย่าง 
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กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขา 27 หน่วยกิต 
71614301       การวางผังบริเวณและการส ารวจ                              3 (1-2-6) 

Site Planning and Surveying 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

          หลักการแนวคิด และกระบวนการวางผังบริเวณ ชนิดและขนาดทางสัญจร ระบบ
มาตรฐานสาธารณูปการ เทคนิคและการส ารวจเบื้องต้น การอ่านและตีความแผนท่ี การส ารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีศึกษา ลักษณะความลาดเอียงของพื้นท่ี การอ่านเส้นช้ันความ
สูง 

 
71614302       การประมาณราคา                                             3 (1-2-3) 
                Cost Estimation  
                เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
                หลักการการประมาณราคาก่อสร้างอาคารด้วยวิธีต่างๆ ศึกษารายการประกอบแบบ
การก่อสร้าง การประมาณความก้าวหน้าของงานก่อสร้างอาคาร การควบคุมงบประมาณงานก่อสร้าง 
การแบ่งงวดงานก่อสร้าง และสัญญาการก่อสร้าง 
 
71614303       ภูมิสถาปัตยกรรม                                          3 (1-2-6) 

Landscape Architecture 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
ความเป็นมาของงานภูมิสถาปัตยกรรม  หลักการทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับ

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม  องค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ สี รูปทรง ขนาด แสงและเงา  การจัด
องค์ประกอบท่ีว่างกลางแจ้ง ระบบนิเวศ ลักษณะพืชพันธุ์แต่ละท้องถิ่น เทคนิคการดูแลตัดแต่งต้นไม้ท่ี
น ามาใช้ประกอบงานสถาปัตยกรรม  ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของภูมิ
ทัศน์กับงานสถาปัตยกรรม 

 
71614304 กฎหมายอาคารและการก่อสร้าง     3 (3-0-6) 

 Building Codes and Regulations 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
ความหมายและความส าคัญของกฎหมาย  ประเภทของกฎหมาย ล าดับช้ันของ

กฎหมายในประเทศไทย กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปนิกและการออกแบบสถาปัตยกรรม 
ได้แก่ พระราชบัญญัติผังเมือง  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวงและเทศบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุม
อาคาร   พระราชบัญญัติและกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  เป็นต้น 
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71614401     นวัตกรรมอาคารและสิ่งแวดล้อม                         3 (3-0-6) 

         Building and Environment  Innovation  
       วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 

ความหมายของนวัตกรรม  เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบ การก่อสร้าง
อาคาร  การบริหารโครงการก่อสร้าง  การจัดการทรัพยากรอาคาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร   
 
71614402       การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                   3 (3-0-6) 
                Real Estate Development   
                เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
                การศึกษาหลักการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้
บรรลุเป้าหมายของโครงการ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม การ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบูรณาการกับวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 5 เน้นโครงการประเภทท่ี
พักอาศัยท้ังในลักษณะของการเช่าและการขายโครงการ  
 
71614403    การบริหารงานก่อสร้าง                             3(3-0-6) 
                Construction Project Management  
                เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
                ทฤษฏีด้านการบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการโครงการงานก่อสร้าง 
การศึกษาต้นทุน ขั้นตอน วิธีการก่อสร้าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์โครงการ เพื่อบริหารจัดการ
โครงการงานก่อสร้างให้ประสบความส าเร็จตามคุณภาพ เวลา และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 
 
71614404      หลักปฏิบัติวิชาชีพ                                     3 (3-0-6) 
                Professional Practice  
                เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
                กฎหมาย มาตรฐาน ข้อบัญญั ติ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม 
กฎหมายวิชาชีพสถาปัตยกรรม การก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสาธารณชน 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม หลักการพื้นฐานในการให้บริการวิชาชีพ  การศึกษาสัญญา
ต่างๆ การประสานงานระหว่างวิชาชีพและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
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71614405       สัมมนาทางสถาปัตยกรรม         3 (1-2-6) 
  Seminar in Architecture 
  เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น  การค้นคว้า การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การน าเสนอ และ
อภิปรายในหัวข้อท่ีน่าสนใจทางสถาปัตยกรรมและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในการ
ทบทวน สารสนเทศ/วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การศึกษาท่ีลึกซึ้งขึ้น 

71614406      การฝึกปฏิบัติงานสถาปัตยกรรม                                  (210ช่ัวโมง) 
                Architectural Professional Internship 
                เง่ือนไขรายวิชา: สอบผ่านรายวิชา 711402 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 

                     713402 การก่อสร้างอาคาร 6  
                การฝึกปฏิบัติงานทางสถาปัตยกรรมในสถานประกอบการต่างๆท่ีให้บริการทาง
วิชาชีพสถาปัตยกรรม ได้แก่  งานด้านการออกแบบ การเขียนแบบ และน าเสนอแบบทาง
สถาปัตยกรรม การบริหารหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคาร เป็นต้น  (ประเมินผลเป็น S/U) 

 
กลุ่มวิชาชีพ-เลือก 10 หน่วยกิต      
71615301       การออกแบบสถาปัตยกรรมในเขตร้อนชื้น                   2(2-0-4) 
                Architectural Design in Hot–Humid Region 
                เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
                สภาพภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนและการปรับตัวของส่ิงมีชีวิต การเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมของมนุษย์ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในภูมิภาค ปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและแนว
ทางแก้ไข วิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน 

  
71615302      สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน                                      2(2-0-4) 

       Vernacular Architecture 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี

                     สภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถีชีวิต คติความเช่ือ ท่ีส่งผลต่อลักษณะทาง
กายภาพของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย การน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม 
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71615303       การออกแบบเพือ่คนทั้งมวล                                      2 (2-0-4) 
       Universal Design  

เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
ความหมาย องค์ประกอบและหลักการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ การออกแบบท่ีพักอาศัย  การออกแบบอาคารสาธารณะ การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 
การออกแบบพื้นท่ีสาธารณะท่ีใช้แนวคิดการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล  ตัวอย่างและกรณีศึกษาของการ
ออกแบบเพื่อคนท้ังมวล 
 
71615304       ระบบสารสนเทศอาคาร                                       2(1-3-2) 

       Building Information Modeling  
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี

  ทฤษฎีและฝึกปฏิบติัการ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเขียนแบบและ
จดัการข้อมลูสารสนเทศทางสถาปัตยกรรม ระบบโครงสร้าง ระบบอาคาร    ตัง้แตข่ัน้ตอนการ
ออกแบบ ขัน้ตอนการก่อสร้าง ไปจนถึงการจดัการทรัพยากรอาคาร 
 
71615401    แบบขยายทางสถาปัตยกรรม                                   2 (1-3-2) 

       Architectural Details 
       เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี

                การศึกษาแบบขยายส่วนต่างๆของอาคารท่ีจ าเป็นต้องใช้ประกอบในการก่อสร้าง
อาคาร และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอื่น  ๆ การฝึกปฏิบัติงานเขียนแบบก่อสร้าง การท า
หุ่นจ าลอง การศึกษาอาคารตัวอย่าง  
 
71615402      การออกแบบบริการ                                       2 (1-3-2) 

       Service Design 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี
ความหมายและหลักการของการออกแบบบริการ  ปฏิบัติการส ารวจเก็บข้อมูล การ

สร้างแนวคิดงานบริการ  การน าแนวคิดไปทดสอบและปฏิบัติจริง  การสร้าง การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
หรือนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้อย่างแท้จริง    
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71615403    การออกแบบแสงสว่างและเสียงในงานสถาปัตยกรรม          2 (2-0-4) 
       Lighting and Acoustic Design in Architecture 

                          เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี

                          สภาวะแวดล้อมทางด้านแสงสว่างและเสียงในอาคาร คล่ืนและการรับรู้ของมนุษย์ 
ทฤษฎีการส่องสว่าง ชนิดและคุณสมบัติของหลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า เทคนิคและวิธีการออกแบบระบบ
แสงประดิษฐ์ในงานสถาปัตยกรรม ท้ังภายในและภายนอกอาคาร ทฤษฎีเสียง คุณสมบัติและ
พฤติกรรมของเสียง แนวทางการออกแบบห้องเพื่อให้มีคุณสมบัติด้านเสียงท่ีเหมาะสม เทคนิคและ
วิธีการดูดซับเสียง การกันเสียง กระจายเสียงและการเสริมแรงเสียง  
 
71615404       การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน                   2 (2-0-4)
  Interior Architectural Design  

          เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โดยค านึงถึงพฤติกรรมการใช้สอยของผู้ใช้อาคาร 

สัดส่วนต่างๆและการเคล่ือนไหวของมนุษย์ ในเชิงการยศาสตร์ (Ergonomics) ท่ีสัมพันธ์กับการจัด
องค์ประกอบภายใน รูปแบบเครื่องเรือน การสร้างบรรยากาศภายในจากการตกแต่ง และการเลือกใช้
วัสดุพื้นผิว สี การให้แสง  
 
71615405    การจัดการทรัพยากรอาคาร                            2 (2-0-4) 
                Facility Management 
                เง่ือนไขรายวิชา: ไม่ม ี

                หลักการและแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร อาคารและทรัพยากร
อาคาร ความสัมพันธ์ของทรัพยากรอาคาร การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการทรัพยากร
อาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานอาคาร 
 
71615406       การวางผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง                             2(2-0-4) 
                Urban Planning and Urban Design 
                เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 

ความหมายของการวางผังเมือง การต้ังถิ่นฐานของชุมชนเมือง พัฒนาการของเมือง 
องค์ประกอบเมืองรูปแบบของเมือง ปัญหาของเมือง  กรณีศึกษาการวางผังเมืองท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ  ความหมายของการออกแบบชุมชนเมือง  พัฒนาการของการออกแบบชุมชนเมือง 
แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง  กระบวนการออกแบบชุมชนเมืองและการน าไปปฏิบัติ กรณีศึกษาท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ   
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71615407       การอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบอาคาร           2 (2-0-4) 
                Energy Conservation in Building Design 
                เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
                พลังงานและการใช้พลังงานในอาคาร การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร แนวทางการ
ออกแบบอาคารและการปรับปรุงอาคารให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  การวิเคราะห์และ
ประเมินผลการใช้พลังงานในอาคาร การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน 
 
71615408      การบริหารโครงการ             2 (2-0-4) 
                Project Management 
                เง่ือนไขรายวิชา: ไม่มี 
  ความหมายของการบริหารโครงการ  กระบวนการบริหารโครงการ การก าหนด

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ การจัดต้ังองค์กร การวางแผนโครงการ แผน
ระยะเวลาด าเนินการ แผนการเงิน แผนการส่ือสาร  แผนจัดการความเส่ียง  แผนการจัดซื้อ
จัดหา  การบริหารการด าเนินโครงการ  การปิดโครงการ  
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  1.1 มหาวิทยาลัยใช้ระบบการวัดผลการศึกษาในคณะ และสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้อักษรระดับ
คะแนน (Letter grade) ความหมาย และแต้มระดับคะแนน (Grade point) ดังนี้ 

อักษรระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

A 

 B+ 

B 

 C+ 

                C 

 D+ 

D 

F 

S 

U 

I 

E 

W 

ดีเย่ียม (Excellent) 

ดีมาก (Very good) 

ดี (Good) 

ปานกลาง (Fairly good) 

พอใจ (Fair) 

อ่อน (Poor) 

อ่อนมาก (Very poor) 

ตก (Fail) 

พึงพอใจ (Satisfactory) 

ไม่พึงพอใจ (Unsatisfactory) 

ยังไม่สมบรูณ์ (Incomplete) 

มีเงื่อนไข (Condition) การขอ
ถอน (Withdraw) 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

 (ภาคผนวก ค. ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2559 ) 
  1.2 การให้อักษรระดับคะแนน ให้ปฏิบัติดังนี้ 

   1.2.1  การให้ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี ้
1)  รายวิชาท่ีนักศึกษาเข้าสอบหรือมีผลงานท่ีประเมินผลได้ตามค่าระดับ
คะแนน 
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    2)  เปล่ียนจาก I ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป 
   1.2.2  การให้ F จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
   1)  นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 
   2)  นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิการบดี 

3)  นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบเนื่องจากได้รับการตัดสินว่ามีเวลาเรียนไม่
ถึงร้อยละ 80 ในวิชานั้น ๆ 

    4)  เปล่ียนอักษรระดับคะแนนจาก I เป็น F โดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่
ปฏิบัติตามระเบียบของการแก้ไขค่าคะแนน I เพราะนักศึกษาไม่ท าการสอบ   หรือท างานท่ี
อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการประเมินได้ภายใน 2 สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาถัดไป 

  1.2.3  การให้ I จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
    1)  นักศึกษาป่วยก่อนสอบ หรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้า
สอบในบางรายวิชาหรือท้ังหมดได้ และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการลาป่วย โดยได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย แต่ท้ังนี้นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

    2)  นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย และอธิการบดีอนุมัติ 
    3)  นักศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และ
อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา และแจ้งให้
แผนกทะเบียนของมหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับการเรียนของนักศึกษาอื่นท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 
  1.2.4  การให้ W จะกระท าได้หลังจากสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
หลังจาก 3 วันแรกของภาคฤดูร้อน ในรายวิชาท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียน  

 1.3 การประเมินผลการศึกษา และการค านวณแต้มเฉล่ีย 
  1. การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อส้ินสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
  2. การค านวณแต้มเฉล่ียให้นับเฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบได้
ตามหลักสูตร และเป็นรายวิชาท่ีได้มีการวัดผล และได้ล าดับข้ัน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F 
   2.1 แต้มระดับคะแนนเฉล่ียประจ าภาค (Grade point average, GPA) ให้
ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา น าผลรวมของผลคูณของหน่วยกิต 
กับค่าระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาในภาคนั้น ๆ เป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจ านวน
หน่วยกิตท้ังหมดของทุกรายวิชาท่ีเรียนในภาคนั้น ๆ  
   2.2 แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative grade point average) ให้
ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคท่ีก าลังคิดค านวณโดยน า
ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง 
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แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิต ของรายวิชาท้ังหมดท่ีลงทะเบียน และในการหารให้ใช้จุดทศนิยม 2 
ต าแหน่ง ไม่มีการปัดเศษ 
   2.3  ส าหรับรายวิชาท่ีได้ F ให้บันทึกในใบรายงานผลการศึกษาเฉพาะท่ีได้ค่า
คะแนน F ในการลงทะเบียนเรียนครั้งแรก  และไม่น าจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมาค านวณ
ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมประจ าภาค  คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดการศึกษาและไม่น ามารวมในหน่วย
กิตสะสม 
   2.4 การเรียนรายวิชาเพื่อเปล่ียนระดับค่าคะแนนเฉล่ียสะสมจะกระท าได้ เมื่อ
นักศึกษาสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบทุกรายวิชา ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  แล้วได้แต้มเฉล่ีย
สะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขอเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ระดับคะแนน
เฉล่ียสะสม 2.00 ได้โดยวิธีการดังนี้ 
    1) ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาอื่นท่ียังไม่เคยเรียนอยู่ในหลักสูตร  
โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ต้องเป็นรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเปิดท าการสอน 
    2)  การลงทะเบียนเรียนซ้ าในบางรายวิชาท่ีไม่ต้องเรียนวิชาบังคับก่อน  
หรือนักศึกษาเคยเรียนมาแล้วและได้ระดับคะแนน D หากผลการเรียนใหม่ได้ค่าแต้มระดับคะแนน
ต่ ากว่าเดิม  หรือเท่าเดิม  ให้คิดค่าระดับคะแนนเดิม  โดยไม่น าผลของระดับคะแนนใหม่มาคิด
ค่าเฉล่ียสะสม  หากผลการเรียนใหม่ได้ค่าระดับคะแนนสูงกว่าเดิมให้น าค่าระดับคะแนนใหม่มา
คิดค่าคะแนนเฉล่ียสะสม  โดยไม่น าจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนใหม่มาเป็นตัวหารเพิ่มเติม 
    3)  การลงทะเบียนเรียนกระท าได้โดยไม่จ ากัดหน่วยกิตขั้นต่ า  แต่ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 ระดับรายวิชา 
  1)  ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนร่วมก าหนดวัตถุประสงค์ในการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามแผนการสอน และจัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร แจ้งให้นักศึกษาทราบ 

  2)  ก าหนดระยะเวลาการส่งข้อสอบในรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  3) จัดประชุมเพื่อการวิพากษ์ข้อสอบในแต่ละรายวิชา โดยมีคณะกรรมการ
วิชาการ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้ข้อสอบสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์รายวิชา 
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  4) จัดส่งข้อสอบท่ีวิพากษ์แล้วให้คณะกรรมการวิชาการเพื่อด าเนินการ
ประสานการจัดพิมพ์ ข้อสอบ 

  5) คณะกรรมการวิชาการควบคุมติดตามเพื่อให้มีการสอบตามก าหนดไว้ใน
แต่ละรายวิชา และประมวลผลให้ทันตามก าหนดของมหาวิทยาลัย 

 2.1.2 ระดับหลักสูตร 
  แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอก 3 คน เพื่อท าหน้าท่ีในการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา โดยจัดให้มีระบบ
การติดตามข้อมูลดังนี้ 
  2.2.1 การได้งานท าของบัณฑิต 
  2.2.2 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ 
  2.2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  2.2.4 การได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องของบัณฑิต 
  2.2.5 ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร และเงื่อนไขของหลักสูตรท่ีได้ก าหนด 
  2.  ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่า ของระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ท้ังนี้ไม่
นับระยะเวลาพักการศึกษา หรือถูกมหาวิทยาลัยส่ังพักการศึกษา 
  3.  มีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับ
คะแนน) 
           4.  ไม่มีพันธะหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
  5.  มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญานั้น 
 

 

 

 

 


