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คํานํา 
 

 
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย  ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และวิชาชีพที่
เกิดข้ึน และเพื่อเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ในการปรับปรุงครั้งน้ีมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรายวิชาตางๆ ที่ประกอบอยูใน
หลักสูตรใหทันสมัยกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคใชหลักสูตรที่ปรับปรุงน้ีเพื่อผลิต
บัณฑิตใหมีคุณลักษณะเปนไปตามความตองการของผูใชบัณฑิต  ใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  และสภาสถาปนิก 
 
                

                                              คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร                                                        
                                             มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

สารบัญ 
 หนา 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป  
1 รหสัและช่ือหลกัสูตร 1 
2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 

3 วิชาเอก  1 
4 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
5 รูปแบบของหลกัสูตร 1 
6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
7 ความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลงัสําเรจ็การศึกษา 3 
9 ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 
10 สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4 
12 ผลกระทบตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  5 

13 ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัยที่นํามาใชเปน
แนวทางในการพฒันาหลักสูตร 

5 
 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร   
1 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลกัสูตร  6 

2 แผนพัฒนาปรบัปรุง 7 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  
1 ระบบการจัดการศึกษา 8 
2 การดําเนินการหลักสูตร 8 
3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน 11 
4 องคประกอบเกี่ยวกบัประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 74 
5 ขอกําหนดเกี่ยวกบัการทําโครงงานหรืองานวิจัย 74 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   77 
2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  77 
3 แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลกัสูตร 

สูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
85 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  
1 กฎ ระเบียบ หรอืหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 97 
2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 97 
3 เกณฑการสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 98 

 
 



 

 

สารบัญ (ตอ) 
 หนา 
หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย  

1 การเตรียมการสําหรบัอาจารยใหม 99 
2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 99 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
1 การกํากบัมาตรฐาน 100 
2 บัณฑิต 100 
3 นักศึกษา 101 
4 อาจารย 101 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 101 
6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 102 
7 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 103 

หมวดท่ี 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 104 
2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 104 
3 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 104 
4 การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุง  104 

 
ภาคผนวก 

 

 เอกสารแนบหมายเลข 1 
 

ตารางเปรียบเทียบระหวางหลกัสูตรเดิมและ                     
หลักสูตรปรับปรุง  

 

 เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  
 เอกสารแนบหมายเลข 3 รายนามคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร  
 เอกสารแนบหมายเลข 4 

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553  

 

 เอกสารแนบหมายเลข 5 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2555 

 

 เอกสารแนบหมายเลข 6 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ปรัชญา (Philosophy) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ    
 

ปณธิาน (Pledge) 
 สูงาน วิชาการดี มีคุณธรรม เปนผูนําดานเทคโนโลยี 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
 มหาวิทยาลัยช้ันนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมุงสูประชาคมอาเซียน 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความ

ตองการของผูใชบัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน 

2. พัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่สรางคุณคาระดับชาติและระดับอาเซียน 

3. บริการวิชาการแกสังคมโดยนําความรูผสานภูมิปญญาและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

สังคม 

4. ทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อกาวสูความเปนองคกรคุณภาพ 

6. พัฒนามหาวิทยาลัยมุงสูความเปนประชาคมอาเซียน 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
 

      หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา 
 วิทยาเขตอุเทนถวาย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่หลักสูตร 

รหัสหลักสูตร :      25481931107692 
ภาษาไทย    :     หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ  :     Bachelor of Architecture Program  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือปริญญาภาษาไทย   :    สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

 ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Architecture 
 อักษรย่อภาษาไทย     :    สถ .บ.  
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ   :    B.Arch. 
 

3. วิชาเอก  
-ไม่ม-ี 

 
4. จํานวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต  
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  5  ปี 
5.2 ประเภทหลักสูตร 
  หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการ 
  หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรปรญิญาตรีปฏิบัติการ 
5.3 ภาษาที่ใช ้
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.4 การรับเขา้ศึกษา 
  นักศึกษาไทย 
  นักศึกษาต่างประเทศ  
  นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
  หลักสูตรได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา /หน่วยงาน อ่ืน 
  ช่ือสถาบัน /หน่วยงาน................................................. ประเทศ .......................................  
 รูปแบบของความร่วมมือ 
  ร่วมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นผู้ให้ปริญญา  
  ร่วมมือกัน โดยผู้สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาจาก  2 สถาบัน  
5.6 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
  ปริญญาเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพียงสาขาวิชาเดียว 
  สองปริญญาสองสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   ช่ือปริญญาที ่1  ...................................................... สาขา ……………………………………… 
   ช่ือปริญญาที่ 2  ...................................................... สาขา ……………………………………… 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 กําหนดเปิดสอนภาคการศึกษา  1 ปีการศึกษา 2561 
 ปรับปรุงจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  ครัง้ที่   7/2560 
 เมื่อวันที่   6   เดือนธันวาคม   พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยให้ความเหน็ชอบหลักสูตรในการประชุม  ครั้งที ่   8/2561 
 เมื่อวันที่  19  เดือน เมษายน  พ.ศ.2561 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา  2563 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 

8.1 หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  
8.1.1  สถาปนิก 
8.1.2  นักวิจัยและนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม 
8.1.3  ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาแบบงานก่อสร้าง 

8.2 หน่วยงานเอกชน 
8.2.1  สถาปนิก 
8.2.2  ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการอาคาร 
8.2.3  ผู้พัฒนาวัสดุก่อสร้าง 
8.2.4  อาชีพอิสระอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับงานด้านสถาปัตยกรรม 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
)นาย/นาง/นางสาว(  

ตําแหน่ง
ทางวชิาการ คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปีที่

สําเร็จ
1 นางสาวศศิธร  คล้ายชม 

 
อาจารย์ ปร.ด.(สิ่งแวดล้อมสรรค์

สร้าง) 
สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2558
 
2547 
2545 

2 นายพู่กัน สายด้วง 
 

อาจารย์ สถ.ม.(การออกแบบ
ชุมชนเมือง) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2552
 

2547
3 นายณัฐภูมิ  รบัคําอินทร์ 

 
อาจารย์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรม)

สถ.บ.(เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

2553
2549 

4 นางสาวพรจิต  
พีระพัฒนกุล 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

สาขา
เช่ียวชาญ 

สถาปัตยกรรม

สถ.ม.(นวัตกรรม
อาคาร) 
ค.อ.ม.(สถาปัตยกรรม) 
 
 
ค.อ.บ. )สถาปัตยกรรม(  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
สถาบันเทคโนโลยี         
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยี        
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2549
 

2543 
 
 
2534 

5 นายอารี  เลาะเหม็ง 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

สาขา
เช่ียวชาญ 

สถาปัตยกรรม

คพ.ม.(เคหการ)
ค.อ.บ. )สถาปัตยกรรม(  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยี         
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2545
2538 

 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 วิทยาเขตอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

เป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้ทันสมัย เพ่ือเตรียมพร้อม
เข้าสู่เสรีของการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีการ
ขยายตัวทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างสูง   นอกจากน้ีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยังให้ความสําคัญกับการเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ อาทิ ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและวิกฤตพลังงาน จึงจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ทาง
สถาปัตยกรรมอย่างเป็นระบบ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องมีการประยุกต์ 
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ใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพเป็นจํานวนมากและ
เฉพาะเจาะจงมากข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างมีการจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาด้วยความมั่นคงและย่ังยืน 

 
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จําเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกําลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหน่ึงประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นใน
การขยายตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์
พ้ืนบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการนําการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมมาสนับสนุนการท่องเท่ียวและรองรับกับการขยายตัวของสังคมประเภทดังกล่าวที่
เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย อาคารสาธารณะประเภทต่างๆ รวมไปถึงการออกแบบเมืองและชุมชน 
นอกจากน้ีลักษณะสังคมผู้สูงอายุที่จะขยายตัวยังเป็นโอกาสพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและนํามา
สร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากเหตุผลดังกล่าวจึงจําเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมท่ีถูกต้องใน
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมในกลุ่มวัยและองค์ความรู้วัฒนธรรมที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
     การส่งเสริมการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดีและมีคุณภาพเป็นกลไกด้านหน่ึงของการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และ
เป็นไปตามลําดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสํานึกใน
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดําเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน   
เชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตสถาปนิก
จําเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะ
งานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 12.2 ความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

กลุ่มรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานที่นักศึกษาต้องศึกษาในคณะ     / สาขาวิชาอ่ืน  ประกอบด้วย  กลุ่มวิชา
พ้ืนฐานสถาปัตยกรรมมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในและสาขาวิชา
ออกแบบอุตสาหกรรม   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปสอนในทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก   
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีเ้ปดิสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน 
เชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรม และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตสถาปนิก
จําเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะ
งานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 

13.2 กลุ่มสาขา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
-ไม่ม-ี 

13.3 การบริหารจัดการ 
มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เก่ียวข้องระดับคณะ หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ผู้สอน ทั้งใน

คณะและต่างคณะ เพ่ือกําหนดเน้ือหาและกลยุทธ์การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลเพ่ือให้
นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนตามหลักสูตรน้ี 
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หมวดท่ี  2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1   ปรัชญา  

 สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้ง
สํานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
   1.2  ความสาํคัญ 

ปัจจุบันประชากรโลกรวมถึงประเทศไทยมีการขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้น มีความต้องการอาคาร
สําหรับอยู่อาศัยหรือดําเนินธุรกรรมต่างๆ เริ่มมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ทันสมัยมากขึ้นและต้องใช้
ทรัพยากรทางด้านพ้ืนที่ใช้สอยให้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งสถานประกอบการยังมีความต้องการ
สถาปนิกอีกเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะผู้มีความชํานาญในด้านการปฏิบัติการก่อสร้างและการเขียนแบบ
ก่อสร้าง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนช่าง
ก่อสร้างที่บ่มเพาะช่างผู้ชํานาญงานในด้านการก่อสร้างมาอย่างยาวนานซึ่งยังคงไว้ด้วยองค์ความรู้และ
อุปกรณ์ทางการศึกษา อีกทั้งที่ต้ังของคณะฯ อยู่ย่านใจกลางเมืองซึ่งมีอาคารที่ทันสมัย สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการที่เพียงพอ จึงเป็นจุดแข็งของคณะฯ ที่จะสามารถทําให้นักศึกษาสถาปัตยกรรมเกิดการ
เรียนรู้จากอาคารตัวอย่างโดยรอบที่ต้ังได้เป็นอย่างดี 

เพ่ือให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขต
อุเทนถวาย และตอบสนองต่อความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในปัจจุบัน หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตจึงมีเน้ือหาเพ่ือมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เช่ียวชาญในด้านเทคนิคการก่อสร้างและ
การเขียนแบบก่อสร้าง สามารถปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมที่รองรับกับความต้องการในสังคมปัจจุบัน และ
ความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป  
   1.3   วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1. เพ่ือผลิตสถาปนิกที่มีความสํานึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพเป็นผู้มีคุณธรรม  และ
จริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

2. เพ่ือผลิตสถาปนิกให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถคิด  วิเคราะห์ได้
อย่างเป็นระบบและนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานที่เก่ียวข้อง 

3. เพ่ือผลิตสถาปนิกให้มีความคิดริเริ่มมีความก้าวหน้าฝึกฝนตนเองให้ทันต่อวิทยาการ
ต่างๆและเทคโนโลยีมีทักษะทางเชาวน์ปัญญาสามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและ
เหตุผลปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการมีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายอย่างประหยัดและรวดเร็ว

4. เพ่ือผลิตสถาปนิกให้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
หรือสายอาชีพอ่ืนได้เป็นอย่างดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย

5. เพ่ือผลิตสถาปนิกให้มีความสามารถในการสือ่สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

2.1 แผนการพัฒนา / เปลีย่นแปลง 2.2  กลยุทธ ์ 2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี ้
ด้านหลักสูตร 
1.  ปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต  ใหม้ีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่าที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสภา
วิชาชีพกําหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากลท่ีทันสมัย
ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของธุรกิจด้าน
สถาปัตยกรรมและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 

1. เล่มหลักสูตรที่ปรับปรงุและ
สอดคล้องกับมาตรฐาน สกอ. และ
องค์กรวิชาชีพกําหนด 
2. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการผู้ใช้บัณฑิตคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

ด้านอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 
1.  พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้    
คณาจารย์มีคณุวุฒิสูงขึ้น  
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ผู้สอนได้รับ
การพัฒนาความรู้และทกัษะทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
3. สนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนให้มีการบริการ
วิชาการ 

1. อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสาย
สนับสนุนต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปี  
2. จํานวนงานบริการวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนที่เพ่ิมขึ้น 
  

ด้านนักศึกษา 
1. การให้คําปรึกษาในด้านการเรียน 
การสอนและปัญหาต่างๆ 

1. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล
นักศึกษา 

2. โฮมเพจ Facebook เพ่ือให้
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและ
เป็นช่องทางหน่ึงในการให้คําปรึกษา

1. แบบให้คําปรึกษาและตาราง
ช่วงเวลาให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา 
2. วิเคราะห์และสรุปผลการให้
คําปรึกษาเพ่ือไปพัฒนาระบบการ
ให้คําปรึกษาต่อไป 

ด้านทรพัยากร/สิ่งสนับสนนุการจัด 
การเรียนการสอน 
1. มีห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ ห้อง
เก็บผลงานและห้องแสดงนิทรรศการ 
2. จัดหาและปรับปรุงเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน 

1. ปรับปรุง ห้องบรรยาย 
ห้องปฏิบัติการ และแบ่งให้นักศึกษา
ดูแลรับผิดชอบอย่างสมํ่าเสมอ 
2. จัดซื้ออุปกรณ์เพ่ิมเติมในห้อง 
ปฏิบัติการและมีมาตรการควบคุม 

1. สํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริการอุปกรณ์
และห้องต่างๆโดยมีค่าเฉล่ียไม่
น้อยกว่า 3.51 
2. จํานวนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัย และมจีํานวนเพ่ิมขึ้น 
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หมวดท่ี  3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

 ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
โดย 1 ภาคการศึกษาปกติจะมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ได้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วน

เทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ  ซึ่งมีการจัดการศึกษาเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 -ไม่ม ี- 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
     ภาคการศึกษาที่ 1   เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 
     ภาคการศึกษาที่ 2   เดือน มกราคม – พฤษภาคม 
     ภาคฤดูร้อน       เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า   

2.  ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม จากสถานศึกษาที่สภาสถาปนิกรับรอง (เทยีบโอน) 

3.  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.3  ปัญหาของนกัศึกษาแรกเข้า  

 ปัญหาจากความแตกต่างด้านพ้ืนฐานการศึกษาของนักศึกษาที่จบจากมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และอาชีวศึกษารวมถึงการใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 

2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1.  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลา  
2.  จัดโครงการปรับพ้ืนฐานการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม 
3.  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน 

ให้คําแนะนําแก่นักศึกษา 
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2.5 แผนการรับนกัศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 จํานวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ช้ันปีที่ 1  30  30 30 30 30 
ช้ันปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปีที่ 3 - - 30 30 30 
ช้ันปีที่ 4 - - - 30 30 
ช้ันปีที่ 5 - - - - 30 
รวม 30 60 90 120 150 

คาดว่าจะสาํเร็จการศึกษา - - - - 30 
 

2.6  งบประมาณตามแผน  
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)          

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าบํารุงการศึกษา 660,000 1,320,000 1,650,000 1,980,000 2,640,000

ค่าลงทะเบียน 432,000 864,000 1,080,000 1,296,000 1,728,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 144,000 288,000 360,000 423,000 576,000

รายรับอ่ืนๆ 108,000 216,000 324,000 432,000 540,000

รวมรายรับ 1,344,000 2,688,000 3,414,000 4,131,000 5,484,000
  

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ก. งบดําเนินการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 277,000 281,850 287,443 297,815 301,005
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
3. ทุนการศึกษา 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
4. รายจ่ายระดับ

มหาวิทยาลัย
500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000

รวม )ก(  847,000 1,411,850 1,977,443 2,547,815 3,111,005
ข. งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ 300,000 750,000 1,000,000 1,250,000 1,500,000

รวม )ข(  300,000 750,000 1,000,000 1,250,000 1,500,000
รวม )ก(  + )ข(  1,147,000 2,161,850 2,977,443 3,797,815 4,611,005
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รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวนนักศึกษา 30 60 90 120 150 
ค่าใช้จ่ายต่อหวันักศึกษา 38,233 36,030 33,082 31,648 30,740 
  

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ )ระบุ(  

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยได้ 

ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ. 2550 
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3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาทีส่อดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 
 1.   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า

 1.1   กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
                           1.2   กลุ่มภาษา 
 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 1.4   กลุ่มบูรณาการ 
  2.   หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่นอ้ยกว่า  
 2.1   กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
 2.2   กลุ่มวิชาหลัก    
 2.3   กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 

2.4   กลุ่มวิชาสนับสนุน  
2.5   กลุ่มวิชาชีพเลือก 
2.6   กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 

  3.   หมวดวิชาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า 

30 
6 

12 
6 
6  

136 
13 
52 
36 
25 
3 
7 
6 

 หน่วยกิต
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

หมายเหตุ:  สามารถเทียบโอนรายวิชา โดยจะได้รับการพิจารณาเทียบโอนจากคณะกรรมเทียบโอนการ
ประจําหลักสูตร ทั้งน้ีเทียบโอนได้ไม่เกิน 76 หน่วยกิต 
 

 3.1.3 รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

  1.1 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
   วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 
00-12-001 การพัฒนาบุคลิกภาพ  

Personality Development 
3(3-0-6)

         

   วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
   ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มสังคมศาสตร์หรือกลุ่มมนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า        
3 หน่วยกิต ดังนี้  

    รายวิชาสังคมศาสตร ์
00-11-001 สังคมกับเศรษฐกิจ 

Society and Economics 
3(3-0-6)

00-11-002 สังคมกับกฎหมาย 
Society and Law 
 

3(3-0-6)
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00-11-003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองต้น 
Introduction to Sociology and Anthropology 

3(3-0-6)

00-11 -00 4 ความเป็นพลเมือง 
Citizenship 

3(3-0-6)

00-11 -00 5 การเมืองการปกครองของไทย  
Thai Politics and Government 
 

3(3-0-6)

    รายวิชามนุษยศาสตร ์
00-12-002 ไทยศึกษา 

Thai Studies 
3(3-0-6)

00-12-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า 
Information Technology and Searching Skills 

3(2-2-5)

00-12-004 ศาสนาเพ่ือสันติสุข 
Religions for Peace 

3(3-0-6)

00-12-005 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน   
Psychology in Daily Life 

3(3-0-6) 

00-12-006 จิตวิทยาสังคมประยุกต์ 
Applied Social Psychology 

3(3-0-6) 

00-12-007 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม ่ 
Psychology for Modern Life 

3(3-0-6) 

00-12-008 มนุษย์กับทักษะการคิด 
Humans and Thinking Skills 

3(2-2-5) 

00-12-009 วรรณคดีไทยนิยม  
Thai Literature Appreciation 

3(3-0-6)

00-12-010 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสงัคมไทย 
Contemporary Thai Literature and Thai Society 

3(3-0-6)

00-12-011 นันทนาการในชีวิตประจําวัน 
Recreation in Daily Life 

3(2-2-5)

 
  1.2  กลุ่มภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
     วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 
00-22-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 

English for Study Skills  
3(2-2-5)

00-22-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6)

00-22-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 
English for Presentation  
 

3(2-2-5)
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  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
    ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มภาษาไทย หรือกลุม่ภาษาอังกฤษหรือ 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต ดังนี ้
    รายวิชาภาษาไทย 

00-21-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6)

00-21-002 วาทศิลป์และเทคนิคการนําเสนอ  
Rhetoric and Presentation Techniques 

3(2-2-5)

00-21-003 ศิลปะการรับสาร 
Art of Receiving Messages 

3(3-0-6)

00-21-004 ศิลปะการเขียน 
Art of Writing 

3(3-0-6)

    รายวิชาภาษาอังกฤษ 
00-22-004 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ   

English for Workplace 
3(3-0-6)

00-22-005 ภาษาอังกฤษสาํหรับการสอบวัดมาตรฐาน 
English for Standardized Tests 

3(3-0-6)

00-22-006 ภาษาอังกฤษสําหรับการเดินทาง 
English for Travelling 

3(3-0-6)

00-22-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือความบันเทิง 
English for Entertainment 

3(3-0-6)

00-22-008 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
Academic English Reading 

3(3-0-6)

00-22-009 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
English Reading in Daily Life 

3(3-0-6)

00-22-010 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
English Writing in Daily Life 

3(3-0-6)

    รายวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ 
00-23-001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

Chinese for Communication 
3(3-0-6)

00-23-002 ภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ 
Chinese for Careers 

3(3-0-6)

00-23-003 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6)

00-23-004 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ืองานอาชีพ 
Japanese for Careers 
 

3(3-0-6)
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00-23-005 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6)

00-23-006 ภาษาเกาหลีเพ่ืองานอาชีพ  
Korean for Careers 

3(3-0-6)

00-23-007 ภาษารัสเซียเพ่ือการสื่อสาร   
Russian for Communication 

3(3-0-6)

00-23-008 ภาษารัสเซียเพ่ืองานอาชีพ 
Russian for Careers 

3(3-0-6)

00-23-009 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร   
French for Communication 

3(3-0-6)

00-23-010 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานอาชีพ
French for Careers

3(3-0-6)

00-23-011 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร
Khmer for Communication

3(3-0-6)

00-23-012 ภาษาเขมรเพ่ืองานอาชีพ
Khmer for Careers

3(3-0-6)

00-23-013 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร
Burmese for Communication

3(3-0-6)

00-23-014 ภาษาพม่าเพ่ืองานอาชีพ 
Burmese for Careers 

3(3-0-6)

00-23-015 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 
Vietnamese for Communication 

3(3-0-6)

00-23-016 ภาษาเวียดนามเพ่ืองานอาชีพ 
Vietnamese for Careers 

3(3-0-6)

00-23-017 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร   
Lao for Communication 

3(3-0-6)

00-23-018 ภาษาลาวเพ่ืองานอาชีพ 
Lao for Careers 

3(3-0-6)

00-23-019 ภาษาบาฮาซาเพ่ือการสื่อสาร 
Bahasa for Communication 

3(3-0-6)

00-23-020 ภาษาบาฮาซาเพ่ืองานอาชีพ  
Bahasa for Careers 
 

3(3-0-6)

  1.3  กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
   วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 

00-31-001 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 
Information Technology in Digital Era 
 
 

3(2-2-5)
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    วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
    ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต  ดังนี้ 
    รายวิชาคณิตศาสตร ์

00-31-002 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน 
Mathematics and Statistics in Daily Life 

3(2-2-5)

    รายวิชาวิทยาศาสตร ์
00-32-001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต 

Science, Technology and Environment for Life 
3(3-0-6)

00-32-002 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง 
Pet Value 

3(3-0-6)

00-32-003 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
Scientific Problem Solving 

3(3-0-6)

00-32-004 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือการออกกําลังกาย 
Sport Sciences for Exercise 

3(2-2-5)

00-32-005 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ   
Exercise for Health 
 

3(2-2-5)

  1.4  กลุ่มบูรณาการ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
     วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 
00-41-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   

Life and Social Skills 
 

3(2-2-5)

  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
    ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต ดังนี ้
    รายวิชาบูรณาการ   

00-41-002 มหัศจรรย์แห่งบัว 
Amazing Waterlily and Lotus 

3(3-0-6)

00-41-003 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง 
Nature of the Whole 

3(3-0-6)

00-41-004 วิถีชุมชน 
Community Ways 

3(3-0-6)

00-41-005 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6)

00-41-006 ภาคตะวันออกศึกษา 
Eastern Region Studies 

3(3-0-6)

00-41-007 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย 
Contemporary World Affairs 
 

3(3-0-6)
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00-41-008 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา 
Systems Thinking and Problem Analysis 

3(2-2-5)

00-41-009 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์ 
Thai Literature and Film 

3(3-0-6)

00-41-010 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
Ways of Living in the Digital Era 

3(2-2-5)

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 136 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 
  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 13 หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี ้
07-30-101 การเขียนภาพร่างและการแสดงแบบ 

Sketch Drawing and Presentation 
3(1-6-4)

07-30-102 พ้ืนฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 
Fundamental Architectural Design 

4(2-6-6)

07-30-103 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
History  of  Architecture 

3(3-0-6)

07-30-204 พ้ืนฐานสถาปัตยกรรมไทย   
Fundamental Thai Architecture 
 

3(1-6-4)

  2.2 กลุ่มวิชาหลัก 52 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
07-31-101 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 

Architectural  Design 1 
4(2-6-6)

07-31-202 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 
Architectural  Design 2 

4(2-6-6)

07-31-203 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 
Architectural  Design 3 

4(2-6-6)

07-31-304 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 
Architectural  Design 4 

6(2-12-8)

07-31-305 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 
Architectural  Design 5 

6(2-12-8)

07-31-406 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 
Architectural  Design 6 

6(2-12-8)

07-31-407 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 
Architectural  Design 7 

6(2-12-8)

07-31-408 โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
Thesis Proposal 

3(1-6-4)
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07-31-509 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

10(0-30-10)

07-31-310 ทฤษฎีและวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรม  
Architectural  Theory  and  Conceptual Design  

3(3-0-6)

 

  2.3  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  36  หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้
07-32-101 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างไม้และคอนกรีต 

Materials for Construction Technology of  Wood and Concrete 
3(1-6-4)

07-32-102 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างเหล็ก  
Materials for Construction Technology of Steel 

3(1-6-4)

07-32-107 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1 
Architectural  Drafting 1 

3(1-6-4)

07-32-203 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารสูง 
Materials for Construction Technology of High Rise Building 

3(1-6-4)

07-32-208 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2 
Architectural  Drafting 2 

3(1-6-4)

07-32-209 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3 
Architectural  Drafting 3 

3(1-6-4)

07-32-304 ระบบประกอบอาคาร  
Building Systems 

3(3-0-6)

07-32-310 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 4 
Architectural  Drafting 4 

3(1-6-4)

07-32-311 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 5 
Architectural  Drafting 5 

3(1-6-4)

07-32-405 เทคโนโลยีโครงสร้าง 
Structural  Technology 

3(3-0-6)

07-32-406 การออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
Building  Design for Energy Conservation 

3(2-3-5)

07-32-412 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 6 
Architectural  Drafting 6 

3(1-6-4)

 

  2.4   กลุ่มวิชาสนับสนุน 25 หน่วยกิต  ใหศ้ึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้
07-33-201 ภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผังโครงการ  

Landscape  Architecture and Site Planning   
3(1-6-4)

07-33-202 ตกแต่งภายใน 
Interior  Design 
 

3(1-6-4)
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07-33-203 การวางผังเมืองเบ้ืองต้น 
Introduction City Planning 

3(2-3-5)

07-33-304 การออกแบบชุมชนเมืองเบ้ืองต้น  
Introduction  Urban Design 

3(1-6-4)

07-33-305 
 

การประมาณราคา 
Cost  Estimation 

3(3-0-6)

07-33-406 การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 
Inspection for Construction 

3(2-3-5)

07-33-407 การปฏิบัติวิชาชีพ 
Professional  Practice 

3(3-0-6)

07-33-508 การออกแบบสถาปัตยกรรมย่ังยืน 
Sustainable Architectural  Design 

4(2-6-6)

 
  2.5 กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 หน่วยกิต  ให้เลอืกศึกษาจากกลุ่มวัสดุและวิธีการก่อสรา้ง 

หรือพลงังานและสภาวะสิ่งแวดล้อม หรือคอมพิวเตอร ์หรือโครงสรา้งอาคาร หรือการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม หรือวิชาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ดังนี ้

    วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 
07-34-301 สํารวจ 

Surveying 
2(1-3-3)

07-34-402 การจัดการงานก่อสร้าง  
Construction  Management 

3(3-0-6)

07-34-403 ระบบงานก่อสร้างสําเร็จรูป 
Industrialized  Construction 

2(2-0-4)

07-34-404 ระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง 
Sanitary Systems in  High-Rise  Buildings 

2(2-0-4)

07-34-405 ระบบอาคารขนาดใหญ ่
Large  Scale  Building  Systems 

3(3-0-6)

    พลังงานและสภาวะสิ่งแวดลอ้ม 
07-34-406 การจัดการพลังงานภายในอาคาร 

Energy  Management  in  Buildings 
2(2-0-4)

07-34-407 การออกแบบแสงสว่าง 
Lighting  Design 

2(2-0-4)

07-34-308 การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร 
Environmental  Control in  Buildings 

3(2-3-5)

07-34-409 การออกแบบแสงธรรมชาติ  
Day Lighting  Design 

3(2-3-5)
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    คอมพิวเตอร ์
07-34-410 คอมพิวเตอร์กราฟิก 

Computer  Graphics 
3(2-3-5)

07-34-411 การจัดการคอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม 
Architectural  Computer  Management 

3(2-3-5)

07-34-412 คอมพิวเตอร์ประกอบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ืองานเขียนแบบ 
Computer Building Information Modeling – Aided Drafting 

3(2-3-5)

    โครงสร้างอาคาร 
07-34-413 กลศาสตร์โครงสร้าง 

Structural  Mechanics 
2(2-0-4)

07-34-414 การออกแบบโครงสร้างอาคาร 
Building Structural  Design   

3(3-0-6)

    การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 
07-34-415 สถาปัตยกรรมไทยพ้ืนถิ่น  

Thai  Vernacular  Architecture 
3(3-0-6)

07-34-416 การปรับปรุงการใช้สอยและการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 
Building  Renovation and Architectural Conservation 

3(3-0-6)

07-34-417 สถาปัตยกรรมไทย   
Thai  Architecture  

2(1-3-3)

07-34-418 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน 
Architectural  and  Community Conservation 
 

2(2-0-4)

    วิชาทั่วไป 
07-34-419 สัมมนาและการจัดนิทรรศการ 

Seminar and Exhibition 
3(2-3-5)

07-34-420 สุนทรียศาสตร ์
Aesthetics  

2(2-0-4)

07-34-421 การวิเคราะห์โครงการ 
Program  Analysis 

2(1-3-3)

07-34-422 การบริหารอาคาร 
Building  Management 

2(2-0-4)

 

  2.6 กลุ่มวิชาประสบการณวิ์ชาชีพ 7 หนว่ยกิต   
        ให้เลือกศกึษากลุ่มวิชาต่อไปนี ้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี ้ 

    กลุ่มวิชาฝึกงาน 
07-34-423 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานด้านสถาปัตยกรรม 

Preparation for Overseas Study, Training or Internship of Architecture 
1(0-3-1)
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07-34-424 การศึกษา หรอืฝึกงาน  หรือฝึกอบรมต่างประเทศด้านสถาปัตยกรรม 
Overseas Study, Training or Internship of  Architecture 
 

6(0-40-0)

    กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
07-34-496 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

Preparation  for Co-operative Education  
1(0-3-1)

และเลือกอย่างใดอย่างหน่ึง 
07-34-497 
 

สหกิจศึกษา  
Co-operative Education 

6(0-40-0)

หรือ 
07-34-498 การเรียนรู้อิสระ 

Independent Study 
6(0-40-0)

หรือ 
07-34-499 การศึกษา  หรอืฝึกงาน  หรือฝึกอบรมต่างประเทศ 

Overseas Study, Training or Internship 
6(0-40-0)

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 ให้นักศึกษาเลอืกเรียนจากวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   
แต่ต้องไม่ซ้ํากับวิชาในแผนการศึกษาของสาขาวิชาน้ัน 
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ความหมายเลขรหัสรายวิชา 
                      คณะ 
                      กลุ่มวิชา  /สาขาวิชา  
                      ปีที่ควรศึกษา 
                      ลําดับวิชา 
   
    XX -  XX  -   XXX 
   1 2   3 4     5 6 7     

 ตําแหน่งที่ 1 –  2 แทนคณะ 
  00 - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 01 - คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 02 - คณะเทคโนโลยีสังคม 
 03 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
 04 - คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 05 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 06 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 07 - คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 08 - คณะศิลปศาสตร์ 
 09 - สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
 10 - คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

  ตําแหน่งที่  3-4 แทน สาขาวิชา  
           ตําแหน่งที่  5  แทน ปีที่ควรศึกษา 
  ตําแหน่งที่  6-7 แทน ลําดับวิชา 
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ความหมายเลขแสดงหน่วยกิต 
 

                            หน่วยกิต 

    ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 

    ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ 

                ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
   

                  X  (X – X - X) 

 
 การนับหน่วยกิต 
 การนับหน่วยกิตให้ถือเกณฑ์  ดังน้ี 

1. ช่ัวโมงเรียนทฤษฎี   1  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
2. ช่ัวโมงเรียนปฏิบัติการในห้องเรียน ห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการ 2-3 ช่ัวโมง 
3. ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง เท่ากับ   2 x (หน่วยกิตทฤษฎี) + หน่วยกิตปฏิบัติ 
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3.1.4 ตารางแสดงแผนการศกึษา 
 แผนการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตในแต่ละภาคการศึกษาของ
ปีการศึกษาต่าง ๆ  ดังน้ี 
 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-12-001 การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6)  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-22-001 ภาษาอังกฤษเพือ่ทักษะการเรยีน 3(2-2-5) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-31-001 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดจิิทลั 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-30-101 การเขียนภาพรา่งและการแสดงแบบ  3(1-6-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-30-102 พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 4(2-6-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-32-101 วัสดุและเทคโนโลยีการกอ่สร้างไม้และคอนกรตี 3(1-6-4) 

รวม 19 
 

 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-22-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-1x-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (เลือก) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-30-103 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-31-101 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 4(2-6-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-32-102 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างเหล็ก  3(1-6-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-32-107 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1 3(1-6-4) 

รวม 19 
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ปีการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-22-003 ภาษาอังกฤษเพือ่การนําเสนอ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-3x-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เลือก) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-30-204 พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย   3(1-6-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-31-202 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 4(2-6-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-32-203 วัสดุและเทคโนโลยีการกอ่สร้างอาคารสูง 3(1-6-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-32-208 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2 3(1-6-4) 

รวม 19 
 

 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-2x-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มภาษา (เลอืก) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-41-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-31-203 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 4(2-6-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-32-209 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3 3(1-6-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-33-201 ภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผังโครงการ  3(1-6-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-33-202 ตกแต่งภายใน 3(1-6-4) 

รวม 19 
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ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-31-304 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 6(2-12-8) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-31-310 ทฤษฎีและวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-32-304 ระบบประกอบอาคาร  3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-32-310 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 4 3(1-6-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-33-203 การวางผังเมืองเบ้ืองต้น 3(2-3-5) 

รวม 18 
 

 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
00-4x-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มบูรณาการ (เลือก) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-31-305 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 6(2-12-8) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-32-311 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 5 3(1-6-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-34-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก  3(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-33-304 การออกแบบชุมชนเมืองเบ้ืองต้น  3(1-6-4) 

รวม 18 
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ปีการศึกษาท่ี 4 
 

สําหรบันักศึกษาท่ีเลือกศึกษากลุ่มวิชาฝกึงาน 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-31-406 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 6(2-12-8)
หมวดวิชาเฉพาะ 07-32-412 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 6 3(1-6-4)
หมวดวิชาเฉพาะ 07-32-406 การออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 3(2-3-5)
หมวดวิชาเฉพาะ 07-33-305 การประมาณราคา 3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี xx-xx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)

รวม 18 
  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-31-407 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 6(2-12-8)
หมวดวิชาเฉพาะ 07-31-408 โครงร่างวิทยานิพนธ์ 3(1-6-4)
หมวดวิชาเฉพาะ 07-32-405 เทคโนโลยีโครงสร้าง 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ 07-33-406 การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 3(2-3-5)
หมวดวิชาเฉพาะ 07-33-407 การปฏิบัติวิชาชีพ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
07-34-423 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานด้าน

สถาปัตยกรรม
1(0-3-1)

รวม 19 
 

 
 
ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
07-34-424 การศึกษา หรอืฝึกงาน  หรือฝึกอบรม

ต่างประเทศ ด้านสถาปัตยกรรม 
6(0-40-0) 

รวม 6 
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ปีการศึกษาท่ี 5 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
07-33-508 การออกแบบสถาปัตยกรรมย่ังยืน 

 
4(2-6-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xx-xx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
รวม 7 

 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-31-509 วิทยานิพนธ์ 10(0-30-10) 
รวม 10 
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ปีการศึกษาท่ี 4 
 
 

สําหรบันักศึกษาท่ีเลือกศึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-31-406 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 6(2-12-8) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-32-412 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 6 3(1-6-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-32-406 การออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 3(2-3-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-33-305 การประมาณราคา 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xx-xx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
รวม 18 

 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-31-407 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 6(2-12-8) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-31-408 โครงร่างวิทยานิพนธ์ 3(1-6-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-32-405 เทคโนโลยีโครงสร้าง 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-33-406 การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 3(2-3-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-33-407 การปฏิบัติวิชาชีพ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-34-496 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-3-1) 

รวม 19 
 

 
 
ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-33-508 การออกแบบสถาปัตยกรรมย่ังยืน 4(2-6-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xx-xx-xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
รวม 7 
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ปีการศึกษาท่ี 5 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-34-497 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
หรือ 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-34-498 การเรียนรู้อิสระ 6(0-40-0) 
หรือ 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-34-499 การศึกษา  หรอืฝึกงาน  หรือฝึกอบรม
ต่างประเทศ 

6(0-40-0) 

รวม 6 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-31-509 วิทยานิพนธ์  10(0-30-10) 

รวม 10 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

00-11-001  สังคมกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
   Society and Economics 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายการเงินและการคลัง ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
Economic concepts, economic development, National Economic and 
Social Development Plan, monetary and fiscal policy, economic 
relations between Thai and Global Economy, Philosophy of Sufficiency 
Economy concept 

 
00-11-002  สังคมกับกฎหมาย 3(3-0-6) 
    Society and Law 

การกําเนิดขึ้นของสังคม   องค์ประกอบและโครงสร้างสังคม  ความสัมพันธ์ระหว่าง
สังคมกับกฎหมาย  กระบวนการบัญญัติกฎหมายไทย  ลําดับช้ันและประเภทของ
กฎหมายไทย กฎหมายในชีวิตประจําวัน 
Formation of society, components and social structures, relations 
between society and law, process of enacting Thai law, levels and 
categories of Thai law, law in daily life 

 
00-11-003  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
   Introduction to Sociology and Anthropology  

ความหมายของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
การจัดระเบียบทางสังคมและวัฒนธรรม  สถานภาพและบทบาทของสถาบันทางสังคม 
ครอบครัวและศาสนา ประชากรศาสตร์  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและ
ปัญหาสังคม 
Meaning of Sociology and Anthropology, theories of Sociology and 
Anthropology, social and cultural organization, status and roles of social, 
family and religious institutions, demography, social and cultural 
changes, and social problems 
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00-11-004  ความเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 
   Citizenship 

การเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ความอดทนอด
กลั้นและความสามัคคี  การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ในการ
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม   
ความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์
แบบองค์รวม การแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง  ความร่วมมือในการปราบปราม 
การทุจริต 
Being good citizens, having moral, public-minded, responsibility, patient and 
unitary, cooperation, awareness in authorities and duties as Thai and Global 
citizens, understanding about the cultural diversities, knowing and 
undertaking the social change, critical thinking and synthesizing integrated 
knowledge, problem solving and self-development, cooperation to 
preventing corruption 

 
00-11-005     การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) 
   Thai Politics and Government 

ความรู้ทั่วไปและพัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองไทย  เหตุการณ์สําคัญ
ทางการเมือง การปกครองของไทย การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางนิติบัญญัติ 
การเลือกต้ัง การบริหารแผ่นดินทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน 
General knowledge and development of Thai politics and government 
systems, important events in Thai politics and government, 
constitutional monarchy regime, political institutions, legislation process, 
election, central, regional and local administration, and people public 
political participation          

   
00-12-001  การพัฒนาบคุลิกภาพ 3(3-0-6) 
   Personality Development 

หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนารูปกาย   การแต่งกาย  การปรากฏตัวและ
มารยาทที่เหมาะสม การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ สุขภาพจิต  และการปรับตัวในสังคม
พหุวัฒนธรรม 
Principle of personality development, development of physical appearance, 
dressing and manners, strengthening of human relations, mental health 
and adjustment in multicultural society 
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00-12-002  ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
   Thai Studies 

ความเป็นมาของชนชาติไทย  วิวัฒนาการของสังคม   เศรษฐกิจ   และการปกครองของ
ไทย  ศาสนา  ประเพณีไทย  ภาษาวรรณกรรม  ทัศนศิลป์  หัตถกรรมไทย  นาฏศิลป์ไทย
และดนตรีไทย  มรดกทางภูมิปัญญา   ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม   และความ
ตระหนักในคุณค่าความเป็นไทย 
Background of Thai nation, evolution of social economy and Thai 
government, religion, traditions, language, literature, visual arts, crafts, 
Thai dance and music, wisdom heritage, variety of arts and culture, and 
awareness of Thai value 

 
00-12-003   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า 3(2-2-5) 
   Information Technology and Searching Skills 

ความสําคัญของสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  ระบบการ
จัดสารสนเทศ การใช้งานและเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ   การใช้
โปรแกรมห้องสมุดเพ่ือสืบค้นสารสนเทศการนําเสนอสารสนเทศจากการศึกษาค้นคว้า  
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Importance of information technology, information resources, information 
service  sources, information management system, applications and 
technical information  retrieval from electronic databases, searching 
information via the Internet, using  OPAC  for information retrieval, 
presentations  from the study, and intellectual property ethics 
 

00-12-004  ศาสนาเพื่อสนัติสุข 3(3-0-6) 
    Religions for Peace 

ความรู้เก่ียวกับศาสนา องค์ประกอบของศาสนา  หลักปฏิบัติ  และวิธีคิดตามเหตุผลทาง
ศาสนา การประยุกต์หลักศาสนาเพ่ือสร้างความร่วมมือ และสันติสุขในสังคม 
General knowledge about religions, elements of religions, practices and 
religious rational thinking, application of religions for cooperation and 
peace 

 
00-12-005  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
   Psychology in Daily Life  

พ้ืนฐานทางจิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์   
การรับรู้ การเรียนรู้ การตระหนักรู้  และเห็นคุณค่าในตนเอง การวิเคราะห์ความ
เหมือนและความแตกต่างของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความขัดแย้งทางจิตและการ
ปรับตัว จิตวิทยากับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  



 
 

33

Fundamental concepts of psychology and human behavior, influencing 
factors for human development, perception, self-esteem, analysis of 
similarity and differences of individual social interaction, individual 
differences, mental conflict, and adjustment in daily life 

 
00-12-006  จิตวิทยาสังคมประยุกต์ 3(3-0-6) 
    Applied Social Psychology 

ความหมายความสําคัญ และขอบข่ายของจิตวิทยาสังคม ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม 
โครงสร้างทางสังคม พฤติกรรมสังคม อิทธิพลทางสังคม การรับรู้ทางสังคม การขัด
เกลาทางสังคม ภาวะผู้นํา การช่วยเหลือ การร่วมมือ การแข่งขัน การขัดแย้ง ความ
ก้าวร้าว ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แรงจูงใจทางสังคมเพ่ือการทํางาน อิทธิพลทาง
สังคมต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ 
Meaning, importance and scope of social psychology, social psychology 
theories, social structures, social behaviors, social influences, social 
perceptions, socialization, leadership, cooperation, competition, conflict, 
interpersonal relation, social motivation for working, social influences to 
change human behaviors 

 
00-12-007  จิตวิทยาเพื่อชวิีตสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
   Psychology for Modern Life 

การรักษาสมดุลของวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพที่ดี  การเข้าใจและควบคุมอารมณ์  ความฉลาด
ทางอารมณ์ การฝึกสมอง  การหากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการเรียน  การเสริมสร้าง
และการเห็นคุณค่าในตนเอง  การปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่  การรักษาความรักและ
ความสุขในชีวิตสมัยใหม่  และการเป็นพลเมืองดีในโลกสมัยใหม่ 
Maintaining balanced lifestyle for good health, understanding and 
controlling emotions, emotional quotient, brain training, effective 
strategies finding for learning, strengthening self-esteem and adjustment 
to modern society, maintaining affection and happiness in modern life, 
and being good citizens in modern world 

 
00-12-008 มนุษย์กับทักษะการคิด 3(2-2-5) 
  Humans and Thinking Skills 

ความหมาย  ประเภทของการคิด  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้
เหตุผล  ความสําคัญและแนวทางการพัฒนาความคิด  การใช้ทักษะการคิดเพ่ือการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน   
Meaning, types of thinking, process of human thinking, logic and 
rationalization, importance and guidelines on thinking development, 
application thinking skills as a guideline to solve every day -life problems 
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00-12-009 วรรณคดีไทยนิยม  3(3-0-6) 
  Thai Literature Appreciation 

ประวัติและคุณค่าของวรรณคดีไทย  วรรณศิลป์และสุนทรียภาพทางภาษา  อิทธิพลของ
วรรณคดีที่มีต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย  ความซาบซึ้งในวรรณคดีไทย  วรรคทองของ
วรรณคดีไทย วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีไทยที่มีต่อการดํารงชีวิตในปัจจุบัน 
History and value of Thai literatures, art of literatures and aesthetics of 
language, influences of literature on culture and way of life, appropriation 
towards Thai literatures, golden words of Thai literatures, analysis of 
value of  Thai literatures on current lifestyle 

 
 
 

00-12-010 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย 3(3-0-6) 
  Contemporary Thai Literature and Thai Society   

ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับสภาพสังคมไทยในอดีตและปัจจุบัน  การสร้างสรรค์
วรรณกรรม  ปรัชญา  แนวคิด  ค่านิยมและสภาพสังคมที่ปรากฏในวรรณกรรม  คุณค่า
ของวรรณกรรม  การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรมต่อการดํารงชีวิตในปัจจุบัน 
Relations between literatures towards ancient and current society, 
literary creations, philosophy, concepts, values and social conditions 
appeared in the literatures, value of literature, analysis of value on 
modern lifestyle 

 
00-12-011 นันทนาการในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
  Recreation in Daily Life 

ความสําคัญของนันทนาการกับคุณภาพชีวิต  ความหมายและขอบข่ายของนันทนาการ   
การเลือกนันทนาการในชีวิตประจําวัน  การปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับ
การพัฒนา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
Importance of recreation and quality of life, meaning and scope of 
recreation, choosing daily recreation, appropriate recreations 

 
00-21-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
   Thai for Communication 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการสื่อสาร ลักษณะของภาษาไทย ทักษะการฟัง การอ่าน การ
พูดและการเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
Basic knowledge about communication, characteristics of Thai language, 
listening, reading, speaking and writing skills of Thai Language to 
communicate effectively 
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00-21-002 วาทศลิป์และเทคนคิการนําเสนอ  3(2-2-5)  
  Rhetoric and Presentation Techniques 

พ้ืนฐานการพูด หลักวาทศิลป์ จริยธรรมในการพูด การเตรียมพูด การปฏิบัติการพูด  
เพ่ือวัตถุประสงค์ ต่างๆ การพูดโดยใช้สื่อประกอบเทคนิค การนําเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ   
Basic of speaking, principles of rhetoric, ethics of speech, speech preparation, 
speaking practice for various purposes, using media presentation  for speech, 
technical presentations efficiently 

 

00-21-003 ศิลปะการรับสาร 3(3-0-6)  
   Art of Receiving Messages 

ความหมายและความสําคัญของการรับสาร  ศิลปะการรับสาร  การวิเคราะห์   และการ
ประเมินค่าการฟังและการอ่าน แนวทางแก้ไขปัญหาในการฟังและการอ่าน การฟังและ
การอ่านสารประเภทต่างๆ  เพ่ือการรับสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
Meaning and importance of receiving messages, art of receiving 
messages, analysis and evaluation of listening and reading, problem 
solving in listening and reading, listening and reading different types of 
contents to receiving messages effectively 

 
00-21-004 ศิลปะการเขียน  3(3-0-6)  
  Art of Writing 

ความสําคัญของการเขียน หลักการเขียน กลวิธีการเขียน แนวทางแก้ไขปัญหาในการเขียน 
การเขียนงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
Importance of writing, principles of writing, techniques for writing, 
problem solving in writing, writing in various forms to sending messages 
effectively 
 

00-22-001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(2-2-5) 
  English for Study Skills 

คําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน การใช้พจนานุกรม กลยุทธ์การอ่านและ   
การเขียนที่มีประสิทธิภาพ การฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ การฝึกปฏิบัติการพูดเพ่ือสื่อ 
ความและทักษะการนําเสนอข้อมูลขั้นต้น 
Vocabularies, expressions and basic language structures, using dictionaries, 
effective reading and writing strategies, listening for gist, practicing of 
speaking for meaning interpretation, and skill for basic English presentation 
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00-22-002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
   English for Communication 

คําศัพท์  สํานวนและโครงสร้างทางภาษาที่ใช้สําหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ  การเลือกใช้ภาษาตามสถานการณ์ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของตนเอง
และเจ้าของภาษา  
Vocabulary, expressions, and language structures used in communicative 
English speaking; choosing the appropriate language for suitable situations 
with the native and non-native speakers 

 
00-22-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ  3(2-2-5) 
  English for Presentation 
  คําศัพท์  สํานวนที่ใช้สําหรับการนําเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ การใช้วจนภาษา

และอวจนภาษาการใช้สื่อต่างๆ ประกอบการนําเสนองาน  การพัฒนาบุคลิกภาพในการ
สื่อสารเพ่ือการนําเสนองาน 

  Vocabulary, expressions used in English presentation, using verbal and 
non-verbal language, using media for presentation, enhancing personality 
and communication for presentation 

 
00-22-004 ภาษาอังกฤษสําหรบัสถานประกอบการ   3(3-0-6) 
  English for Workplace 
  คําศัพท์  สํานวนและโครงสร้างภาษาที่เก่ียวข้องกับสถานประกอบการ   การสื่อสารภายใน

องค์กร การนําเสนอทางวาจาและทางเอกสาร การสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน 
Vocabulary, expressions and language structures used in workplace, 
communication in organization, oral and document presentation, job 
application, and job interviewing 

 
00-22-005 ภาษาอังกฤษสําหรบัการสอบวัดมาตรฐาน 3(3-0-6) 
  English for Standardized Tests   

โครงสร้างข้อสอบ ไวยกรณ์ คําศัพท์ ข้อความ บทสนทนาและคําพูดที่ปรากฏในข้อสอบ
วัดมาตรฐาน กลวิธีต่างๆ สําหรับการทําแบบทดสอบมาตรฐาน 
Test structures, grammar, vocabularies, messages, dialogues and statements 
used in standardized tests, and strategies for doing the standardized tests 
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00-22-006 ภาษาอังกฤษสําหรับการเดินทาง  3(3-0-6) 
  English for Travelling 

คําศัพท์ สํานวนภาษาอังกฤษที่ใช้สําหรับการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร การสอบถาม
และให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว ศิลปะ วัฒนธรรมข้อมูลทั่วไปสําหรับการ
เดินทางภายในประเทศ และกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน  
Vocabulary, expressions used for travelling, communication, asking for 
and giving information about tourist attractions, art, culture and general 
information about travelling in Thailand and ASEAN countries 

 
 

00-22-007 ภาษาอังกฤษเพื่อความบนัเทิง   3(3-0-6) 
  English for Entertainment 

คําศัพท์และสํานวนที่ปรากฏในบทเพลง นวนิยาย ภาพยนตร์และสื่อต่างๆ การวิเคราะห์
โครงสร้างทางภาษาเพ่ือการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวัน 
Vocabulary and expressions appeared in songs, novels, movies, and media, 
and analyzing language structure 

 
00-22-008 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
  Academic English Reading 
  การหาความหมายของคําศัพท์ สํานวนที่ปรากฏในเอกสารเชิงวิชาการ กลวิธีการอ่าน

เอกสารเชิงวิชาการ การพัฒนาศักยภาพการอ่านเชิงวิชาการ 
Finding out the meaning of vocabulary, expressions appeared in academic 
documents, strategies for academic reading, development of the academic 
reading’s ability 

 
00-22-00 9 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

  English Reading in Daily Life 
คําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างทางภาษาที่ใช้ในบทอ่านประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
ชีวิตประจําวัน 
Vocabulary, expressions and language structures appeared in various 
reading works in daily life  

 
00-22-010 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
   English Writing in Daily Life 

ชนิดของประโยคในภาษาอังกฤษ งานเขียนรูปแบบต่าง ๆ ที่ปรากฏในชีวิตประจําวัน 
ฝึกฝนการเขียนแบบต่างๆ การพัฒนาทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
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  Types of English sentences; various writing styles appeared in daily life, 
practicing to write various styles, and developing the writing skills for 
communication in daily life   
 

00-23-001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักพ้ืนฐานของภาษาจีน การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและเขียนภาษาจีน 
Fundamental of Chinese language, pronunciation, vocabulary, sentences 
and expressions used in daily life, development of listening, speaking, 
reading and writing skills in Chinese  
 

00-23-002 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6)  
  Chinese for Careers 
  คําศัพท์ สํานวนภาษาจีนที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

Chinese vocabulary, expressions used in various careers for job 
preparation 

 
00-23-003 ภาษาญี่ปุน่เพือ่การสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Japanese for Communication   

หลักพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่น 
Fundamental of Japanese language, pronunciation, vocabulary, sentences 
and expressions used in daily life, development of listening, speaking, 
reading and writing skills in Japanese 

 
00-23-004 ภาษาญี่ปุน่เพือ่งานอาชีพ 3(3-0-6) 
  Japanese for Careers 
  คําศัพท์ สํานวนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

Japanese vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 
 

00-23 -00 5 ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
   Korean for Communication 

หลักพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี 
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Fundamental of Korean language, pronunciation, vocabulary, sentences 
and expressions used in daily life, development of listening, speaking, 
reading and writing skills in Korean 

 
00-23 -00 6 ภาษาเกาหลเีพื่องานอาชพี  3(3-0-6) 

  Korean for Careers 
  คําศัพท์ สํานวนภาษาเกาหลีที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบ

อาชีพ  
Korean vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 

 
00-23 -00 7 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 

  Russian for Communication 
  หลักพ้ืนฐานของภาษารัสเซีย การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษารัสเซีย 
Fundamental of Russian language, pronunciation, vocabulary, sentences, 
and expressions used in daily life, development of listening, speaking, 
reading and writing skills in Russian 

 
00-23 -00 8 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชพี   3(3-0-6) 

   Russian for Careers 
  คําศัพท์ สํานวนภาษารัสเซียที่ใช้ในอาชีพต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบ

อาชีพ    
Russian vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 

 
00-23 -00 9 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 

  French for Communication 
หลักพ้ืนฐานของภาษาฝรั่งเศส  การอ่านออกเสียง  คําศัพท์  ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน  และการเขียนภาษาฝร่ังเศส 
Fundamental of French language, pronunciation, vocabulary, sentences, and 
expressions used in daily life, development of listening, speaking, reading and 
writing skills in French 
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00-23-010 ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
  French for Careers 

  คําศัพท์ สํานวนภาษาฝร่ังเศสที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบ
อาชีพ 
French vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 
 

00-23-011 ภาษาเขมรเพือ่การสื่อสาร   3(3-0-6) 
  Khmer for Communication 
  หลักพ้ืนฐานของภาษาเขมร การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร 
Fundamental of Khmer language, pronunciation, vocabulary, sentences, 
and expressions used in daily life, development of listening, speaking, 
reading and writing skills in Khmer 

 
00-23-012 ภาษาเขมรเพือ่งานอาชีพ   3(3-0-6) 
  Khmer for Careers 
  คําศัพท์ สํานวนภาษาเขมรที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

Khmer vocabulary, expressions used in various careers for job Preparation 
 
00-23-013 ภาษาพม่าเพือ่การสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 

หลักพ้ืนฐานของภาษาพม่า การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่า 
Fundamental of Burmese language, pronunciation, vocabulary, sentences, 
and expressions used in daily life, development of listening, speaking, reading 
and writing skills in Burmese 

 

00-23-014 ภาษาพม่าเพือ่งานอาชีพ  3(3-0-6) 
  Burmese for Careers 
  คําศัพท์ สํานวนภาษาพม่าที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

Burmese vocabulary, expressions used in various careers for job Preparation 
 
00-23-015 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Vietnamese for Communication 

หลักพ้ืนฐานของภาษาเวียดนาม การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนาม 
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Fundamental of Vietnamese language, pronunciation, vocabulary, sentences, 
and expressions used in daily life, development of listening, speaking, reading 
and writing skills in Vietnamese 

 
00-23-016 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชพี 3(3-0-6) 
  Vietnamese for Careers 

คําศัพท์ สํานวนภาษาเวียดนามท่ีใช้ในอาชีพต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ 
Vietnamese vocabulary, expressions used in various careers for job 
preparation 

 
00-23-017 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
  Lao for Communication 

หลักพ้ืนฐานของภาษาลาว การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาว 
Fundamental of Lao language, pronunciation, vocabulary, sentences and 
expressions used in daily life, development of listening, speaking, reading 
and writing skills in Lao 

 
00-23-018 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ   3(3-0-6) 
   Lao for Careers 

คําศัพท์ สํานวน ภาษาลาวที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
Lao vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 

 
00-23-019 ภาษาบาฮาซาเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
   Bahasa  for Communication 

หลักพ้ืนฐานของภาษาบาฮาซา การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาบาฮาซา 
Fundamental of Bahasa language, pronunciation, vocabulary, sentences, 
and expressions used in daily life, development of listening, speaking, 
reading, and writing skills in Bahasa 

 
00-23-020 ภาษาบาฮาซาเพ่ืองานอาชีพ   3(3-0-6) 
  Bahasa for Careers 
  คําศัพท์  สํานวนภาษาบาฮาซาที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

ประกอบอาชีพ 
  Bahasa vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 
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00-31-001  เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
   Information Technology in Digital Era 
   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวันและแนวโน้มเทคโนโลยี ส่วนประกอบของ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร การใช้ซอฟท์แวร์ประยุกต์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
ภัยคุกคาม และความม่ันคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ความรู้เก่ียวกับวิศวกรรม สังคม 
กฎหมายและจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการและโปรแกรม
ประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคนิคการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การ
ถ่ายโอนข้อมูลและใช้งานข้อมูลร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย การสํารองและกู้คืนข้อมูล 
The utilization of information technology in daily life and technology trends, 
computer components and communication equipment, the use of 
application software, basic computer networking concepts, Internet security 
and threat, knowledge of social engineering, information technology’s legal 
and ethical issues, Internet services and Internet applications, Internet search 
techniques, Data transfer and data sharing through the network, Data backup 
and data recovery 

 
00-31-002 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5) 
  Mathematics and Statistics in Daily Life  

การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้กับชีวิตประจําวัน การวัดและหน่วยการวัด  พ้ืนที่
และปริมาตร อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ คณิตศาสตร์การเงินเบ้ืองต้น การใช้สถิติ
สําหรับอธิบายเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่างๆ การอธิบายปรากฏการณ์ที่    ไม่แน่นอน
ด้วยความน่าจะเป็น ระเบียบวิธีสถิติขั้นพ้ืนฐาน การใช้ซอฟท์แวร์ประยุกต์สําหรับวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ การใช้ประโยชน์จากข้อสรุปที่ได้จากระเบียบวิธีทางสถิติ 
The application of mathematics and statistics in daily life, Measurement and 
units of measurement, area and volume, ratio, proportions and percent, the 
basics of financial mathematics, explaining causes and outcomes of 
phenomena with statistics, explaining stochastic phenomena with probability, 
fundamental statistics methodologies, the use of application software for 
statistics data analysis 

 
00-32-001  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6) 
   Science, Technology and Environment for Life 

  ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมกับชีวิต ผลกระทบของ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการดํารงชีวิต การประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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Relations between science, technology, environment and life, science 
and technology’s impact on livelihood, applying of science and 
technology for improving quality of life   

 
00-32-002 คุณคา่ของสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) 

  Pet Value 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง คุณค่าของสัตว์เลี้ยง ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่
ทําให้เกิดพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง ศิลปวัฒนธรรมที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยงโรคของ สัตว์เลี้ยง
สู่คน การเลือกและดูแลสัตว์เลี้ยงให้เหมาะสม 
Relations between human and pet, pet value, factor and environment 
causing the behavior of pet, tradition and culture relating to pet, zoonosis,  
selection and proper pet care 

 
00-32-003 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Scientific Problem Solving 

ข้อมูลชนิดนามธรรมพ้ืนฐาน การสร้างข้อมูลนามธรรม ขั้นตอนวิธีพ้ืนฐานสําหรับ 
แก้ปัญหา การใช้แผนภาพความคิด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างสมมติฐาน 
การวิจัยข้อมูลเบ้ืองต้น 
Basic abstract data, abstract data creation, basic algorithm for solving 
problem, mind map usage, scientific process, hypothesis defining, preliminary 
data research 

 
00-32-004 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 
  Sport Sciences for Exercise 

ความหมายและความสําคัญเก่ียวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  กายวิภาคศาสตร์  และ
สรีรวิทยา  การออกกําลังกาย  ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬาร่วมกับเทคนิคเฉพาะทางเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของร่างกาย การบาดเจ็บจากการกีฬาและกีฬาเวชศาสตร์  โภชนาการ
การกีฬา ฝึกปฏิบัติตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
Meaning and importance of sports science, anatomy and physiology of 
exercise, biomechanics and specific techniques to improve physical 
development from injuries and sports medicine, sports nutrition, and 
individual practice 
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00-32-005 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ   3(2-2-5) 
  Exercise for Health 

ความรู้ทั่วไปและความสําคัญของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  การประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม องค์ประกอบของ
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก การฝึกและเสริมสร้างสมรรถภาพ  
ปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพให้เหมาะสมกับตนเอง 
General knowledge and importance of exercise for health, applying of sports 
science theories to improve physical, mental, spiritual condition and society, 
components of physical fitness and motor fitness, physical enhancement; 
exercise for health for individual appropriation  

   
00-41-001 การพัฒนาคณุภาพชีวิตและสังคม   3(2-2-5) 

  Life and Social Skills  
ปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างแนวคิด
และเจตคติเพ่ือพัฒนาตนเองในทางสร้างสรรค์ แนวทางการสร้างคุณภาพชีวิตเพ่ือ
ความสําเร็จในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสา  
Philosophy and principles for living on Sufficiency Economy Concept, 
building concepts and attitude for self-development creatively, 
guidelines for building the quality of life to achieve work effectively, 
participation in volunteer activities  

 
00-41-002 มหัศจรรย์แหง่บัว   3(3-0-6) 
  Amazing Waterlily and Lotus 

ความหมายและความมหัศจรรย์ของบัว ปรัชญาของบัวในศาสนาและลัทธิต่างๆ 
ความสัมพันธ์ของบัวในทางศิลปะ วรรณกรรม และสถาปัตยกรรม การสร้างสรรค์
ช้ินงานจากความซาบซึ้งในความงามและความมหัศจรรย์ของบัว  
Meaning and amazing of waterlily and lotus, philosophies of waterlily 
and lotus in  religions and other beliefs, relations of waterlily and lotus 
with arts, literature and architecture, creation of artistic works with the 
beauty and the amazing of waterlily and lotus 

 
00-41-003 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง 3(3-0-6) 
  Nature of the Whole 

การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ปัจจัยที่รู้เห็นธรรมชาติตามความ
เป็นจริง การคิดอย่างเป็นกลางและเช่ือมโยงแนวทางศึกษาจิตสมัยใหม่ สติปัญญากับ
สมองคอมพิวเตอร์ กําเนิดของจักรวาล การสูญพันธ์ุของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สรรพชีวิตสัมพันธ์ การบูรณาการระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
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Learning with the internal change, factors revealing the nature truly, 
neutral thinking and linking to the modern mind education concept, 
intelligence with the Central Processing Unit(CPU), cosmogony, extinction 
of creatures, biodiverse sites, all of life’s relation, integration between 
religion and science 
 

00-41-004 วิถีชุมชน 3(3-0-6) 
  Community Ways 

ความหมายและลักษณะของพฤติกรรมมนุษย์ โครงสร้างสังคมและกระบวนการทางสังคม 
วิวัฒนาการของมนุษย์ การต้ังถิ่นฐานของชุมชน ชุมชนชนบทและชุมชนเมือง วิถีชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปรับตัวและ
การอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Meaning and characteristics of human behavior, social structure and social 
process, human evolution, settlement of community, rural and urban 
communities, community ways on sufficiency economy concept, 
community with environmental conservation, adjustment and coexistence 
in society with the diversities of culture 

 
00-41-005 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
  ASEAN  Studies 

ความเป็นมาของอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศน์  กฎบัตรอาเซียน  ประชาคม
อาเซียน สมาชิกอาเซียน  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
การเมือง ภูมิศาสตร์  บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก 
Background of ASEAN, ASEAN declaration, vision, ASEAN charter, ASEAN 
communities, ASEAN members, historical background, economy, society 
and culture, politics, geography, ASEAN’s role in global society 

 
00-41-006 ภาคตะวันออกศึกษา 3(3-0-6) 
  Eastern Region Studies 

การต้ังถิ่นฐานและความเป็นมาของภาคตะวันออกของไทย  จังหวัด  การปกครอง  
เศรษฐกิจ  สังคม  ภูมิศาสตร์  ชุมชน  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาในเขตภาคตะวันออก 
แนวทางการพัฒนาจังหวัดในเขตภาคตะวันออก 
Settlement and background of the East of Thailand, provinces, 
administration, economy, society, geography, community, culture, and 
wisdom of Eastern religion, The developmental guideline for the east 
provinces 
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00-41-007 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย 3(3-0-6) 
  Contemporary World Affairs 

การเปลี่ยนแปลงของโลกต้ังแต่อดีตจนถึงในยุคปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ทั้งด้าน
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่างๆ  
ด้วยสันติวิธีการปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ  ทั้งปัจจุบันและอนาคต 
Changing world from the past until the present and the future trend 
including politics, society, economy, culture, environment, critical 
analysis, problem solving by peaceful method, adaptation in each 
situation at present and in the future 

 
00-41-008 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา 3(2-2-5) 
  Systems Thinking and Problem Analysis 

ความหมาย หลักการและความสําคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัญหา การค้นหา 
รูปแบบ และความสัมพันธ์ของปัญหา การเช่ือมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้าง
แผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนําหลักการ การคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชา
ต่างๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ  การนําเสนองาน
เก่ียวกับการคิดเชิงระบบ  
Definition, principle, and significance, systems thinking with learning 
organization,  systems thinking tools, problems analysis, searching for 
pattern and relations of problems, association of  causes and effects, 
creating causal loop diagram, applying systems thinking to other 
subjects, adapting systems thinking for various problem solving, systems 
thinking presentation 

 
00-41-009 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์ 3(3-0-6) 
  Thai Literature and Film 

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์ ความแตกต่างระหว่างภาพยนตร์
และวรรณกรรม การอ่านวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์ การเปรียบเทียบระหว่างวรรณกรรม
ไทยต้นฉบับ และภาพยนตร์ที่แปรรูปจากวรรณกรรมไทยต้นฉบับ คุณค่าของงาน
วรรณกรรมไทยในสื่อภาพยนตร์ที่สัมพันธ์กับชีวิต 
Relations between Thai literature and film, difference between film and 
literature, critical literary reading; comparison between original Thai 
literature and film transformed from original literature, value of Thai 
literature in film related to life 
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00-41-010 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
  Ways of Living in the Digital Era 

การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร รูปแบบและบทบาทของการสื่อสาร
ผ่านอินเทอร์เน็ต การสืบค้น การวิเคราะห์ และการประเมินค่าสิทธิและการสร้างสรรค์ 
ตระหนักรู้ถึงจริยธรรม และความรับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 
The use of computers and communication equipment, Patterns and 
roles of internet communication, Inquiries, Analysis and Evaluation, Right 
and creation, Social awareness of ethical and responsiveness from 
communication behaviors 

 

 หมวดวิชาเฉพาะ 
        กลุ่มวิชาพืน้ฐาน  
07-30-101 การเขียนภาพร่างและการแสดงแบบ                             3(1-6-4) 

Sketch Drawing and Presentation 
การวาดภาพและระบายสี ด้วยลายเส้นดินสอ ปากกา และสีนํ้าหรือสีหมึก จากรูปทรง
พ้ืนฐานรูปทรงธรรมชาติ และรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น การจัดวางภาพและความสัมพันธ์
ของเส้น โครงสร้างปริมาตร แสงเงาการเสนอผลงาน ด้วยผัง รูปด้าน รูปตัด ทัศนียภาพ 
หุ่นจําลอง 
Introduces to the visual language of drawing through observation. 
Practices pencil  painting  with pencil lines, pens and watercolors or ink 
colors. Image alignment and line relationships that represent to shadow 
and volume structure. The principle of presentation with layout, 
elevation, section perspective and model 
 

07-30-102 พื้นฐานการออกแบบสถาปตัยกรรม                              4(2-6-6) 
Fundamental  Architectural  Design   
การเขียนภาพร่าง ทฤษฎีสี การจัดองค์ประกอบทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ  การใช้หลักการ
ของทัศนศิลป์ ศัพท์ของการออกแบบ รูปทรง พ้ืนผิว ที่ว่าง เกณฑ์ทางสุนทรียภาพ และ
การออกแบบระยะสั้น 
Introduction to drafting of representation and color theory of 2D surface 
and 3D. The principle of visual arts. The exploring, line, shape, aesthetic 
and composition theory and representation of sketch design 
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07-30-103 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม                                       3(3-0-6) 
History of Architecture 
รูปแบบและพัฒนาการของสถาปัตยกรรมภายใต้อิทธิพลแบบตะวันตกและตะวันออก
ต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน  ปัจจัยแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ในด้าน 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม เทคนิควิทยาการ และการรับอิทธิพล
ทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละ
แบบและยุคสมัย 
Study of Western and Eastern Architecture development that including to 
history of policy, economic, social, religion, cultural and technology from 
early history period to present. Leaning about influence of culture that 
are effect to architecture in each period 

 
07-30-204 พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย 3(1-6-4) 

Fundamental Thai Architecture 
ความเป็นมา แม่บท ฝึกเขียนลายไทย พัฒนาการและรูปแบบขององค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมไทยของส่วนฐาน เสา บัวหัวเสา คันทวย มุข ซุ้มประตู–หน้าต่าง และเจดีย์ 
History of traditional Thai lined pattern and element of traditional Thai 
architecture such as base, column, column capital, corbel, balcony, arch 
and pagoda 

กลุ่มวิชาหลัก 
07-31-101 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1                                    4(2-6-6) 

Architectural Design 1 
วิชาบังคับก่อน: 07-30-102 พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 
การออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ทางสถาปัตยกรรม หลักการและกระบวนการออก 
แบบสถาปัตยกรรมเบ้ืองต้น แนวความคิด สุนทรียภาพ ทักษะพื้นฐานกาประยุกต์ใช้
วิธีการต่างๆ ในการออกแบบ 
The principle of architecture process design and element of architecture 
and studying the concept design, aesthetics theory and fundamental 
design practice 
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07-31-202 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2                                   4(2-6-6) 
Architectural Design 2 
วิชาบังคับก่อน: 07-31-101 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 
การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก การพัฒนาหลักการและ
กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างเป็นขั้นตอน คุณภาพของที่ว่าง ประโยชน์ใช้
สอยการสัญจร  รูปทรง แบบแผนการจัดวางองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม พฤติกรรม
มนุษย์ 
The principle of architecture design in small residential and learning the 
method development of architecture process design. Study of space 
efficiency, circulation, shape and element of architecture that awareness 
to user behavior 
 

07-31-203 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3                                    4(2-6-6) 
Architectural Design 3 
วิชาบังคับก่อน: 07-31-202 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 
การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทที่พักอาศัยรวม ที่พักอาศัยหลายครอบครัว ในเมือง
ที่มีความหนาแน่นมาก การแก้ปัญหาในพ้ืนที่จํากัดอย่างสร้างสรรค์ข้อกําหนดทาง
กฎหมาย การวิเคราะห์ที่ต้ังสภาพแวดล้อม 
The principle of architecture design in multifamily residential where 
setting in high dense city. Learning about solve the problem that concern 
about environment and building control act 
 

07-31-304 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 6(2-12-8) 
Architectural Design 4 
วิชาบังคับก่อน: 07-31-203 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 
การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทสาธารณะขนาดกลางและประเภทที่มีโปรแกรมทาง
สถาปัตยกรรมมากกว่าสององค์ประกอบหลักขึ้นไป การพิจารณาเลือกที่ต้ังและการ
ออกแบบโปรแกรมทางสถาปัตยกรรม บริบท เวลา ผู้ใช้ 
The principle of architecture design in public building that belongs to a 
town or state, and is used by the public. Study of site selection and 
create program for architecture design process that depend on context, 
time users and kind of users 
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07-31-305 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5                                    6(2-12-8) 
Architectural Design 5 
วิชาบังคับก่อน: 07-31-304 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 
การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทสาธารณะขนาดใหญ่ ที่เป็นลักษณะอาคารแนวราบ
หรือเป็นกลุ่มอาคารทางราบ ซึ่งตอบสนองการใช้สอยของคนจํานวนมากและประเภทท่ี
มีโปรแกรมทางสถาปัตยกรรมซับซ้อน การวางผังและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ
ระบบการสัญจร การก่อสร้าง โครงสร้าง อุปกรณ์อาคาร งานวิศวกรรมที่เก่ียวข้อง 
The principle of architecture design in the large public buildings and 
horizontal building that respond to complex function, technology, 
circulation, construction and engineering system 

 
07-31-406 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 6(2-12-8) 

Architectural Design 6 
วิชาบังคับก่อน: 07-31-305 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 
การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะขนาดใหญ่และอาคารสูงที่
ตอบสนองต่อการใช้สอยของคนจํานวนมาก  และประเภทท่ีมี โปรแกรมทาง
สถาปัตยกรรมซับซ้อน แนวโน้มทางการตลาดหรือนโยบายสาธารณะที่ส่งผลต่อการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสมทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ รูปแบบของโครงการ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและรูปแบบ วิถีชีวิต 
การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม 
The principle of architecture design in the large public buildings and high-
rises building that respond to public users. Creating program of 
multifunction building that effected to economic policy 
 

07-31-407 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 6(2-12-8) 
Architectural Design 7 
วิชาบังคับก่อน: 07-31-406 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 
การออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ ทางสถาปัตยกรรม  
วิศวกรรมและสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคาร
สาธารณะขนาดใหญ่ซึ่งต้องแก้ปัญหาทางด้านโปรแกรม การใช้ที่ดิน วัฒนธรรม บริบท 
หรือประเด็นอ่ืนๆ ที่ซับซ้อน การนําเสนองานออกแบบ การแสดงออกซึ่งองค์ความรู้
และทักษะทางสถาปัตยกรรม เป้าหมาย ความสนใจทางวิชาชีพ 
The principle of architecture design that integrate with the element of 
architecture and basic of engineering that are concern about large public 
building. Solve the problem of programming such as land use, cultural, 
context and impact factor of architecture and practice of presentations in 
architecture design 
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07-31-408 โครงร่างวิทยานิพนธ ์ 3(1-6-4) 
Thesis Proposal 
วิชาบังคับก่อน: 07-31-406 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 
ทบทวนทฤษฎี และวิธีการหาข้อมูล การใช้เคร่ืองมือ และวิธีการรวบรวมข้อมูล 
การอ้างอิงการเขียนรายงานปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทําโครงงาน
วิทยานิพนธ์เสนอโครงงานต่อคณะกรรมการดําเนินงานวิทยานิพนธ์จัดทําร่างเอกสาร 
Studying the literature of the architectural theory and review methodology of 
design process such as data collecting, reference data, writing a report and 
presentation outline that are recommended by thesis adviser 
 

07-31-509 วิทยานพินธ ์ 10(0-30-10) 
Thesis 
วิชาบังคับก่อน:  07-31-407  การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 
                    07-31-408  โครงร่างวิทยานพินธ ์
นําความรู้ที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร มาเป็นแนวทางในการทําวิทยานิพนธ์ โดยทํางาน
ต่อเน่ืองจากวิชาโครงงานวิทยานิพนธ์ ในงานวิทยานิพนธ์การศึกษาขอบเขตของงาน 
พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ  กฎหมายและเทศบัญญั ติที่ เ ก่ียวข้อง 
สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์พ้ืนที่ภายใน รายละเอียดความต้องการของโครงการ 
แนวความคิดในการออกแบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับงานสถาปัตยกรรม ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในช่วงระหว่างการออกแบบ งานวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย
เอกสารภาคนิพนธ์ งานออกแบบสถาปัตยกรรม และการทําหุ่นจําลอง 
The purpose of the thesis is demonstrating architectural knowledge that 
are studying in many impact factors such as feasibility study, building 
control act, context, environment, conceptual design and architecture 
analysis. All of those are instructed by thesis adviser during thesis on 
process 
 

07-31-310 ทฤษฎีและวิธกีารออกแบบสถาปัตยกรรม  3(3-0-6) 
Architectural Theory and Conceptual Design  
ความเป็นมา อิทธิพล พัฒนาการของมโนทัศน์สถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นนับต้ังแต่
จุดเริ่มต้นการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน ทฤษฎี 
กรรมวิธีการออกแบบ การวิเคราะห์อาคารตัวอย่างของสถาปนิกช้ันนําทั้งในและ
ต่างประเทศ 
Study of development of conceptual design in modern architecture from 
lately 19th century to present. The principle of analysis architecture and 
design process of architecture in Thailand and foreign country 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
07-32-101 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างไม้และคอนกรีต 3(1-6-4) 

Materials for Construction Technology of Wood and Concrete  
ลักษณะและวัสดุ ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างอาคารไม้จากพ้ืนถึง
หลังคา  ส่วนประกอบของอาคารไม้ส่วนต่างๆ  การฝึกปฏิบัติการเข้าไม้ ด้วยเครื่องมือ
ในโรงงานไม้ (Work Shop) ลักษณะและวัสดุ ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง
โครงสร้างคอนกรีต และผนังก่ออิฐแบบต่างๆ การฝึกปฏิบัติการก่ออิฐในโรงงานปูน 
Study of material in the wood and concrete building material and 
construction process of wood house such as roof, floor and the 
components. Practice of wood work shop such as stripping, wood lathe 
and wood logging, masonry work 
 

07-32-102 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างเหล็ก                              3(1-6-4) 
Materials for Construction Technology of Steel 
ลักษณะและวัสดุ ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก โดยเน้นที่
โครงสร้าง เสา คาน และโครงสร้างแบบต่างๆ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการเช่ือมและตัด
ส่วนประกอบของเหล็กด้วยการเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมอาร์กอน และเลเซอร์เคลื่อนที่ 3 แกน 
ในโรงงานเหล็ก (Work Shop) 
Study of steel construction and materials including process design of 
steel construction. This study emphasis in various structure system and 
practice of welding of steel components in work shop 
 

07-32-107 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1     3(1-6-4) 
Architectural Drafting 1 
การเขียนแบบองค์ประกอบ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับอาคารไม้ อาคารครึ่ง
ปูนครึ่งไม้ 
The principle of drafting element and detail of timber buildings and 
hybrid buildings 
 

07-32-203 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารสูง                          3(1-6-4) 
Materials for Construction Technology of High Rise Building  
ลักษณะและวัสดุ  ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง ในอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และ
อาคารสูง ระบบวิธีการที่สลับซับซ้อนใช้เทคโนโลยีช้ันสูงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
The principle of large building technology in present and study of 
construction and materials in large building 
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07-32-208 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2     3(1-6-4) 
Architectural Drafting 2 
วิชาบังคับก่อน: 07-32-107 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1 
การเขียนแบบ การสร้างแบบจําลองสารสนเทศอาคาร องค์ประกอบและรายละเอียด
ต่างๆ ของอาคารคอนกรีตที่มีโครงสร้างประเภทเสาและคานสูงไม่เกิน 15 เมตร 
The principle of building drafting, information, modeling element and 
detail of concrete building with pile and beam structure that height less 
than 15 meters 
 

07-32-209 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3     3(1-6-4) 
Architectural Drafting  3 
วิชาบังคับก่อน: 07-32-208 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2 
การเขียนแบบ การสร้างแบบจําลองสารสนเทศอาคาร องค์ประกอบและรายละเอียด
ต่าง ๆ ของอาคารคอนกรีตที่มีโครงสร้างประเภทเสาและคานสูงไม่เกิน 23 เมตร 
The principle of drafting element and detail of concrete building with 
pile and beam structure that height less than 23 meters 
 

07-32-304 ระบบประกอบอาคาร  3(3-0-6) 
Building  Systems  
หลักการออกแบบเก่ียวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ ระบบการขนส่งภายในอาคารทางด่ิง และทางราบ การป้องกันอัคคีภัย 
ระบบการประหยัดพลังงาน สําหรับอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง 
The principle of lighting system, sanitary system, air condition system, fire 
protection system, energy efficiency system and building transportation 
include vertical and horizontal systems for high-rises building and large 
building 
 

07-32-310 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 4                                      3(1-6-4) 
Architectural Drafting  4 
วิชาบังคับก่อน: 07-32-209 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3 
การเขียนแบบ การสร้างแบบจําลองสารสนเทศอาคาร องค์ประกอบและรายละเอียด
ต่างๆ ของอาคารที่มีโครงสร้างช่วงกว้างเกิน 10 เมตรขึ้นไป สําหรับพ้ืน หลังคา และ
ระบบกําแพงรับนํ้าหนัก 
The principle of building drafting, information, modeling element and 
detail of wide span structure more than 10 meters for roof, floor and 
bearing wall system 
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07-32-311 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 5                                     3(1-6-4) 
Architectural Drafting  5 
วิชาบังคับก่อน: 07-32-310 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 4 
การเขียนแบบ การสร้างแบบจําลองสารสนเทศอาคาร อาคารสูงในระบบสําเร็จรูปการ
ใช้ระบบประสานทางพิกัดในการออกแบบและก่อสร้างอาคาร 
The principle of building drafting, information, modeling for High-rise 
Building and Modular Co-ordination System in building and construction 
design 
 

07-32-405 เทคโนโลยีโครงสร้าง 3(3-0-6) 
Structural  Technology 
สภาพของการรับนํ้าหนักของช้ันดิน  การก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังแต่
ฐานราก เสา คานพ้ืน บันได ช้ินส่วนสําเร็จรูป แนวคิดในการออกแบบอาคารสูง กรณี
ตัวอย่างการออกแบบอาคารสูง และ อาคารสมัยใหม่ 
Study the layer of solid for concrete construction building such as 
footing, column, beam, floor, stairs, finished parts. The principle of 
conceptual design for high-rises building and research case study of 
modern architecture 
 

07-32-406 การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 3(2-3-5) 
Building Design for Energy Conservation 
หลักการและวิธีการออกแบบอาคารที่มุ่งเน้นการพ่ึงพาพลังงานจากธรรมชาติเข้ามาใช้
ในอาคาร  หลักการออกแบบอาคารเพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการทําความเย็นและ
ให้แสงสว่างในอาคารหลักการออกแบบอาคารที่คํานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
การถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร การป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร การระบายอากาศ 
การนําแสงสว่างธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคาร  ความรู้พ้ืนฐานในด้านกฎหมาย ข้อบังคับ 
และเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
Studying the principle of architectural design process that concern about 
natural energy. Learning the principle of reduce electrical energy for air 
condition and lighting system in the building. Study of the principle of 
ventilation system and heat protection for architecture design that 
including day lighting design. Studying law and standard of energy saving 
in environmentally friendly architecture 
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07-32-412 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 6                                    3(1-6-4) 
Architectural Drafting  6 
วิชาบังคับก่อน: 07-32-311 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 5 
การเขียนแบบ การสร้างแบบจําลองสารสนเทศอาคาร โครงสร้างพิเศษ รวมถึงแบบ
ขยายต่างๆ ระหว่างวัสดุ รอยต่อต่างๆ ระบบผนังกระจกในอาคารสูง 
The principle of building drafting, information, modeling for special 
construction that according to curtain wall system for high-rise building 
and material joint detail

 
กลุ่มวิชาสนับสนนุ 

07-33-201 ภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผังโครงการ 3(1-6-4) 
Landscape Architecture and Site Planning   
เรื่องราวทางพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา นิเวศวิทยา สภาพแวดล้อม การปรับและ
การทําระดับ การสัญจร การระบายนํ้า องค์ประกอบในการจัดตกแต่งบริเวณจัดส่วน 
ทําผังอาคารและผังบริเวณ 
The principle of botanic, Natural science, ecology system, environment, 
sanitary system, cut and fill. Studying element of landscape that concern 
about planning of the building 
 

07-33-202 ตกแต่งภายใน 3(1-6-4) 
Interior Design  
ความสัมพันธ์ระหว่างงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน การเลือกใช้ และจัดวาง
ตําแหน่งเคร่ืองเรือนแบบลอยตัวและประกอบในที่ 
Studying the relationship between architecture design and interior design 
that can be define appropriate furniture and built in furniture 
 

07-33-203 การวางผังเมืองเบ้ืองต้น 3(2-3-5) 
Introduction City Planning  
วิวัฒนาการในการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ องค์ประกอบของผังเมือง ข้อกําหนดและ
กฎหมายในการวางผังเมือง 
Studying of evolution in human settlements, element of the city plan, 
the urban act 
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07-33-304 การออกแบบชุมชนเมืองเบ้ืองต้น 3(1-6-4) 
Introduction Urban Design  
องค์ประกอบของชุมชนเมือง ข้อกําหนดและกฎหมายในการออกแบบเมืองและชุมชน  
การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล การออกแบบผังเฉพาะ ออกแบบวางผังชุมชนทฤษฎีที่
นํามาใช้ในการวางผัง 
Element of the urban, the urban act, information research, Planning and 
urban design standards and urban design theory 

  
07-33-305 การประมาณราคา                                                      3(3-0-6) 

Cost Estimation 
หลักการและระบบในการประมาณราคาเบ้ืองต้น ราคาต้นทุน เสนอปัจจัยที่เก่ียวกับการ
ประมาณราคา เง่ือนไขและสัญญา วิธีการจ่ายเงิน ขนาดและขั้นตอนการทํางาน งาน
ช่ัวคราว รายการก่อสร้าง การประกัน การทําแบบก่อสร้างจริง ปัจจัยและวิชาการท่ีต้อง
พิจารณา ถึงการประมาณราคาอุปกรณ์ก่อสร้างและแรงงาน การสํารวจตลาดตาม
สายวิชาชีพ 

Studying the basic of cost estimation and present the factor of cost 
estimation, condition, paying methods, warranty of construction. Learning 
the construction drawing, technical factor, estimation in construction 
equipment and labor 

  
07-33-406 การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 3(2-3-5) 

Inspection for Construction 
การดําเนินการก่อสร้างตรวจสอบความถูกต้องตามแบบรูปรายการก่อสร้างการ
ประสานงานระบบต่างๆ การแก้ปัญหาระหว่างการก่อสร้างการจัดทํา  Shop Drawing  
การรายงานผลการก่อสร้างตามเวลาที่กําหนด  การใช้และการบํารุงรักษาอาคารอย่าง
ถูกต้อง แนวความคิดหลักการวางแผนและการบริหารอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
Studying of construction process, inspection for construction list, 
coordinate construction system, solve the construction problem, creation 
shop drawing and writing construction report, building maintenance, 
conceptual, principle of planning and height efficiency of building 
management 
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07-33-407 การปฏิบัติวิชาชีพ 3(3-0-6) 
Professional Practice 
กระบวนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม องค์กรและวิชาชีพที่เก่ียวข้อง กฎหมาย
อาคาร มารยาทและจรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม มาตรฐาน
วิชาชีพสถาปัตยกรรม การจัดองค์กรและการบริหารงานของระบบสํานักงาน
สถาปัตยกรรม 
Studying professional practice of architecture process, cooperation 
organization, building control act, etiquette and ethics in practical 
architectural controls 
 

07-33-508 การออกแบบสถาปัตยกรรมย่ังยืน                                  4(2-6-6) 
Sustainable Architectural Design  
วิชาบังคับก่อน: 07-31-407 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 
การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะ โดยบูรณาการองค์ความรู้ทาง
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ใช้หลักการออกแบบอาคารเพื่อความย่ังยืน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) 
The process of public architecture design that integrate with technology 
of architecture. The principle of sustainable architecture design that  
compromise with the environment and relate to universal design 

 
 กลุ่มวิชาชีพเลือก 

  วัสดุและวิธกีารก่อสร้าง 
07-34-301 สํารวจ 2(1-3-3) 

Surveying 
ขอบข่ายของงานสํารวจวิธีการเบ้ืองต้นในสนาม ในการสํารวจทางราบการวัดระยะ
โดยนับก้าวการสํารวจโดยใช้เทปวิธีจัดข้อมูลในสนามมาตราส่วนและเคร่ืองหมายใน
แผนที่การคํานวณพ้ืนที่โดยวิธีต่างๆหลักของการทําระดับเส้นระดับแผนที่หลักของ
กล้องโอโดไลท์การวัดมุมราบและมุมด่ิงการหาความสูงของวัตถุการคํานวณหาพ้ืนที่
และปริมาตรในการขุดและถมดินเพ่ือการประมาณราคาเบ้ืองต้น 
Learning scope of the survey, basic of horizontal surveying, counting 
steps for measurement, using tool for surveying, management of field 
survey, symbolic and unit of the survey map. Studying the area 
calculation, principle of topographic map by the Dino-lite camera, 
measuring angles and vertical angles including area calculating and 
volume for solid for preliminary estimation 
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07-34-402 การจัดการงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
Construction Management 
หลักการจัดการการจัดองค์การการเตรียมสถานที่ก่อสร้างการวางแผนการก่อสร้าง
ด้วยระบบต่างๆการดําเนินการก่อสร้างการประสานงานระหว่างผู้เก่ียวข้องในการ
ก่อสร้าง 
The principle of construction management, planning construction in the 
several systems and cooperating with the construction organization 
 

07-34-403 ระบบงานก่อสร้างสาํเร็จรูป 2(2-0-4) 
Industrialized Construction 
การก่อสร้างอาคารในระบบอุตสาหกรรมการใช้ระบบประสานทางพิกัดในการ
ออกแบบและก่อสร้างอาคารรอยต่อของช้ินส่วนต่างๆฝึกการออกแบบอาคารที่ใช้
ระบบประสานทางพิกัด 
The studying of industrial construction, using of modular coordination in 
construction and modular coordination design practice in architecture 
 

07-34-404 
 

ระบบสุขาภิบาลในอาคารสงู 2(2-0-4) 
Sanitary Systems in High-Rise Buildings 
วิธีการจัดระบบสุขาภิบาลในอาคารสูงท่อนํ้าดีและน้ําทิ้งท่อระบายอากาศและการเพ่ิม
หรือลดแรงดันของนํ้า ท่อนํ้าร้อนและการเตรียมนํ้าร้อนการสํารองนํ้าเพ่ือใช้ดับเพลิง
ในอาคารการเดินท่อนํ้าดับเพลิง การดูแลและซ่อมบํารุงท่อนํ้าต่างๆ 
The studying of sanitary system in high-rise building such as soil-waste 
water pipe, cold water pipe, hot water pipe vent pipe and water 
tanks for fire protection and sanitary maintenance in high-rise building 
 

07-34-405 ระบบอาคารขนาดใหญ่                                               3(3-0-6) 
Large Scale Building Systems 
ทฤษฎีและวิธีการประสานระบบโครงสร้างอาคารใหญ่ขั้นสูงด้านโครงสร้างเหล็กและ
คอนกรีตเสริมเหล็กระบบสุขาภิบาลระบบไฟฟ้าระบบประหยัดพลังงานระบบแสง
สว่างระบบเคร่ืองกลการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว 
The principle of advance structural integration design system in large 
building that concern about reinforced concrete, sanitary system, 
electrical system, energy saving system, lighting system, mechanical 
engineering system, fire protection system and earthquake protection 
system 
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  พลังงานและสภาวะสิ่งแวดล้อม 
07-34-406 การจัดการพลงังานภายในอาคาร 2(2-0-4) 

Energy Management in Buildings 
ความสําคัญและหลักการใช้พลังงานภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพเน้นให้เห็น
ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาประกอบกรณีศึกษาในอาคารประเภทต่างๆ การ
ใช้วัสดุและอุปกรณ์เพ่ือแก้ปัญหาทางด้านพลังงานกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์
พลังงาน 
The principle of energy efficiency in building that represented the 
solution for case study of architecture. Learning of material for energy 
saving and act of energy conservation 
 

07-34-407 การออกแบบแสงสว่าง 2(2-0-4) 
Lighting Design 
ระบบการให้แสงสว่างภายในอาคารประเภทต่างๆ แหล่งกําเนิดแสงทิศทางของแสง
การออกแบบและเขียนผังไฟฟ้า 
The study of lighting in several building types that including the lighting 
source, lighting orientation, lighting design and lighting electrical plan 
 

07-34-308 การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร 3(2-3-5) 
Environmental Control in Buildings 
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อสภาวะสบายของผู้ใช้อาคาร การ
แก้ปัญหาด้วยการออกแบบหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อม
ในอาคารได้อย่างเหมาะสม การนําประโยชน์จากธรรมชาติมาใช้กับงานสถาปัตยกรรม
ร่วมกับการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
Learning of influence of environments that effected to thermal comfort 
for user. Study the solution of  properly  environment control  and 
adapting in architecture design that are simulation in architecture studio 
 

07-34-409 การออกแบบแสงธรรมชาติ 3(2-3-5) 
Day Lighting Design  
หลักการทั่วไปของแสงธรรมชาติการนําแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารด้วยวิธีต่างๆ 
การประสานแสงธรรมชาติกับแสงประดิษฐ์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบแสงสว่างธรรมชาติ 
Studying the basic of day lighting and learning of day lighting in the 
building. Practice the artificial lighting design and day lighting in 
architecture 
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 คอมพิวเตอร ์
07-34-410 คอมพิวเตอร์กราฟิก                                                3(2-3-5) 

Computer  Graphics 
หลักการและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบกราฟฟิกและนําเสนองาน 
ฝึกปฏิบัติการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพเคล่ือนไหว (Animation) 
The principle of computer graphics and presentation that are practice in 
animation program and photo edition program 
 

07-34-411 การจัดการคอมพิวเตอรเ์พื่องานสถาปัตยกรรม 3(2-3-5) 
Architectural  Computer  Management 
การจัดการและควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมการเลือกใช้
และติดต้ังระบบปฏิบัติการ และซอฟท์แวรสําเร็จรูป การบํารุงรักษาและปรับรุ่นการ
ปรับโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ (Software Customization) การเช่ือมต่อ
และการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การจัดการระบบฐานข้อมูลการจัดสร้าง
มาตรฐานในด้านการออกแบบและเขียนแบบของสํานักงาน 
The management of computer system control in architecture design, 
installation of software package, maintenance of computer and 
software customization. Learning of computer network, database 
management and standard of architecture drafting in office 
 

07-34-412 คอมพิวเตอรป์ระกอบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่องานเขยีนแบบ 3(2-3-5) 
Computer Building Information Modeling - Aided Drafting  
การใช้โปรแกรมเพ่ืองานเขียนแบบในลักษณะงาน 3 มิติ ประกอบฐานข้อมูล
สารสนเทศอาคาร ถอดปริมาณวัสดุ และประมาณราคาแบบทันที  
Learning of using program Building Information Modeling (BIM) for 
drafting 3D, Real time  material estimation and cost estimation 
 

โครงสร้างอาคาร 
07-34-413 กลศาสตร์โครงสร้าง 2(2-0-4) 

Structural  Mechanics 
ชนิดของโครงสร้างแรงปฏิกิริยา การเขียนภาพของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การหา
แรงในโครงถัก การโก่งตัวของโครงสร้างอย่างง่าย 
The principle of reaction forces in structure, shearing and bending 
strength drafting. Practice of frame  strength and basic deflection in 
structure 
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07-34-414 การออกแบบโครงสร้างอาคาร 3(3-0-6) 
Building Structural Design 
พ้ืนฐานการออกแบบโครงสร้างและรอยต่อโครงสร้างไม้ เหล็ก และคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งานการนําไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 
The principle of fundamental structure design such as timber structure, 
steel and reinforced concrete that are working stress method and 
integrate the principle of structure with architecture 
 

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 
07-34-415 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถ่ิน 3(3-0-6) 

Thai  Vernacular  Architecture 
รูปแบบอาคารพ้ืนถิ่นของไทยในภาคต่างๆวิเคราะห์รูปแบบที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจาก
ค่านิยมทางวัฒนธรรมแบบแผนประเพณีวัสดุก่อสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
Study of Thai vernacular architecture in several sectors, cultural 
analysis, local material and environment analysis 
 

07-34-416 การปรับปรุงการใชส้อยและการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม            3(3-0-6) 
Building Renovation and Architectural Conservation  
การปรับปรุงอาคารเดิมให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้ตามความต้องการทั้งในส่วนของ
อาคารเดิมและอาคารท่ีจะเกิดขึ้นใหม่ทั้งเชิงอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ประโยชน์  
ใช้สอยใหม่  สาระสําคัญในการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและย่านชุมชนปฏิบัติ
การสํารวจและระบุคุณค่าความสําคัญด้านต่างๆของอาคารสถานที่ หรือย่านชุมชน 
The principle of building efficiency renovation that are responding user 
requirement in existing building and new construction. The  subject of 
conservation in heritage architecture and urban that concern about 
field survey and defined heritage architecture in the community 
 

07-34-417 สถาปัตยกรรมไทย 2(1-3-3) 
Thai  Architecture 
พัฒนาการ  รูปแบบ  โครงสร้าง วิธีการก่อสร้างและองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมไทย  
ประเพณีประเภทบ้าน  วัด  และวัง  ฝึกหัดเขียนรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย 
The study of Thai architecture development such as architecture form, 
structure, construction method in several typology architectures 
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07-34-418 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน                                2(2-0-4) 
Architectural  and  Community  Conservation 
สาระสําคัญในการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและย่านชุมชนปฏิบัติการสํารวจ
และระบุคุณค่าความสําคัญด้านต่างๆของอาคารสถานท่ี หรือย่านชุมชน ประเมิน 
คุณค่าทางสุนทรียภาพ  ประวัติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคม  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม กลวิธีกําหนดนโยบาย วางแผน  
วางผังและออกแบบ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการอนุรักษ์พัฒนาชุมชน 
The  subject of conservation in heritage architecture and urban that 
concern about field survey and defined heritage architecture in the 
community. Learning of aesthetic evaluation in heritage building, 
history, social and environment analysis that are defined conservation 
planning technology for community development 
 

วิชาทั่วไป 
07-34-419 สัมมนาและการจัดนิทรรศการ 3(2-3-5) 

Seminar and Exhibition  
ลักษณะและชนิดของการสัมมนา การต้ังหัวข้อการสัมมนาและการจัดทําสื่อในการ
สัมมนา ฝึกปฏิบัติการจัดการสัมมนา โดยเน้นแนวความคิด ปรัชญา และผลกระทบ
ต่าง ๆ ในการออกแบบที่เก่ียวข้องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม  หลักการและ
องค์ประกอบในการจัดนิทรรศการได้แก่เน้ือที่ใช้สอย รูปทรงแสงสีวัสดุและจิตวิทยา
ในการออกแบบส่วนจัดแสดง ทั้งแบบช่ัวคราวและถาวรวัสดุ 
The study of seminar typology, topic creation and seminar 
management that are represented to concept, philosophy, and 
environment impact.  The principle of exhibition element such as area, 
form, lighting, color, material and display of psychology. Leaning in 
permanent and temporary of material 
 

07-34-420 สุนทรียศาสตร์ 2(2-0-4) 
Aesthetics 
สุนทรียศาสตร์ของศิลปะแขนงต่างๆของประเทศตะวันตกและตะวันออกการ
เปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของแต่ละสมัยนับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
Study of aesthetics in fine art in western and eastern country including 
to development of art in the past to the present era 
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07-34-421 การวิเคราะห์โครงการ 2(1-3-3) 
Program  Analysis 
วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของโครงการ การวางแผนและการเตรียมโครงการความ
เป็นไปได้ของโครงการด้านการลงทุนเบ้ืองต้นเพ่ือกําหนดแนวทางในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
Learning of program analysis for project development, program planning, 
programming preparation, feasibility study and basic investment for 
architecture program 
 

07-34-422 การบริหารอาคาร 2(2-0-4) 
Building Management 
การใช้และการบํารุงรักษาอาคารอย่างถูกต้อง ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้อาคาร
แนวความคิดหลักการวางแผนและการบริหารอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
Learning maintenance of the building, conceptual, principle of planning 
and height efficiency of building management 

  
กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 

07-34-423 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานด้านสถาปัตยกรรม                1(0-3-1) 
Preparation for Overseas Study, Training or Internship of Architecture 
หลักการ  แนวคิด  กระบวนการ  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้าน
สถาปัตยกรรม ศึกษาการเสริมสร้างจริยธรรม ทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการแนะแนวการจัดทํารายงาน การเขียนการรายงาน  
การประเมินผลและการนําเสนอ 
The principle of  architect training or internship philosophy, process, 
method, rules and promote to  ethics  that according to principle of 
professional practice such as writing report, project and presentation 
หมายเหตุ:  การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น 
                  S  -  หรือ  พอใจ (Satisfactory)   
                   U -  หรือ  ไม่พอใจ (Unsatisfactory)  
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07-34-424 การศึกษา หรอืฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศด้านสถาปัตยกรรม      6(0-40-0) 
Overseas Study, Training or Internship of Architecture 
วิชาบังคับก่อน: 07-34-423 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานด้านสถาปัตยกรรม 
การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ  ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง นักศึกษา
ต้องเขียนโครงการศึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอผลงาน โดยทุกขั้นตอน
อยู่ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการการศึกษา หรือฝึกงาน หรือ
ฝึกอบรมต่างประเทศกับงานทางด้านสถาปัตยกรรมเป็นหลัก นักศึกษาจะต้องฝึกงาน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว นักศึกษาจะต้องเสนอ
รายงานการฝึกงานพร้อมทั้งมีการประเมินผลการฝึกงานจากหัวหน้าหน่วยงาน  
Overseas study, training or internship in an area related to the 
student’s major field of study; students are required to develop a 
study project proposal prior to undertaking the training, remain under 
the supervision of an academic advisor and submit a full report on 
completion of the training and give a presentation by the end of the 
semester in which the training is undertaken. The students have to 
training unless than 300 hours, and after that the students must to 
report and evaluated in training to head of department 
หมายเหตุ:  การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น 
                  S  -  หรือ  พอใจ (Satisfactory)   
                   U -  หรือ  ไม่พอใจ (Unsatisfactory)  
 

07-34-496 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                                  1(0-3-1)    
Preparation for Co-operative Education  
หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบข้อบังคับที่
เก่ียวข้องกับสหกิจศึกษา การเสริมสร้างจริยธรรม ทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการแนะแนวการจัดทําโครงการ การเขียน
โครงการ การรายงาน การประเมินผลและการนําเสนอ 
The principle of cooperative education philosophy, process, method, 
rules and promote to ethics that according to principle of professional 
practice such as writing report, project and presentation 
หมายเหตุ:  การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น 
                  S  -  หรือ  พอใจ (Satisfactory)   
                   U -  หรือ  ไม่พอใจ (Unsatisfactory)  
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07-34-497 
 

สหกิจศึกษา                                                            6(0-40-0) 
Co-operative Education  
วิชาบังคับก่อน: 07-36-496 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนินงาน
เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง 
นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ต้องจัดทํารายงาน ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนา
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว 
The Minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a 
workplace in which the work is related to the major field of study of the 
student; students are required to pass a minimum 30 hours preparation 
session prior to their placement in a selected workplace; students are 
required to submit a report of their work study placement education and 
give presentation in a seminar in the presence of their classmates and 
academic advisors at the end of the course 
หมายเหตุ:  การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น 
                  S  -  หรือ  พอใจ (Satisfactory)   
                   U -  หรือ  ไม่พอใจ (Unsatisfactory)  
 

07-34-498 การเรียนรู้อิสระ                                                       6(0-40-0) 
Independent Study 
การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง อาจมีการ
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ในการทําวิจัย หรือศึกษาโครงงานวิชาชีพได้ตามความ
เหมาะสมภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนรู้อิสระ นักศึกษาต้อง
เขียนโครงการหรือโครงร่างการเรียนรู้อิสระส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอ
ผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา 
A research study or a professional development project in the student’s 
major field of study under supervision of an academic advisor; training in 
research methodology or project consultation is required to meet 
academic requirements; students are required to develop a research or 
project proposal prior to undertaking the project, to submit a fully detailed 
paper describing their research or project and give a presentation by the 
end of the semester in which the training is undertaken 
หมายเหตุ:  การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น 
                  S  -  หรือ  พอใจ (Satisfactory)   
                   U -  หรือ  ไม่พอใจ (Unsatisfactory)  
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07-34-499 การศึกษา  หรอืฝึกงาน  หรือฝึกอบรมต่างประเทศ                        6(0-40-0) 
Overseas Study, Training or Internship 
รายวิชาบังคับก่อน: 07-34-496 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง นักศึกษา
ต้อง เขียนโครงการศึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอผลงาน โดยทุกขั้นตอน
อยู่ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการการศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรม
ต่างประเทศ 
Overseas study, training or internship in an area related to the student’s 
major field of study; students are required to develop a study project 
proposal prior to undertaking the training, remain under the supervision 
of an academic advisor and submit a full report on completion of the 
training and give a presentation by the end of the semester in which the 
training is undertaken. 
หมายเหตุ:  การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น 
                  S  -  หรือ  พอใจ (Satisfactory)   
                   U -  หรือ  ไม่พอใจ (Unsatisfactory)  
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  3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

1.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

)นาย/นาง/นางสาว(  
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบนั 

ปีที ่
สําเร็จ

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 นางสาวศศิธร  คล้ายชม อาจารย์ ปร.ด.(สิ่งแวดล้อม

สร้างสรรค์) 
สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2558 
 

2547 
2545 

  14   14   14   14   14 

2 นายพู่กัน  สายด้วง 
 

อาจารย์ สถ.ม.(การออกแบบ
ชุมชนเมือง) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2552 
 

2547 

  18   18   18   18   18 

3 นายณัฐภูมิ  รบัคําอินทร์ 
 

อาจารย์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) 
สถ.บ.(เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก 

2553 
2549 

  11   11   11   11   11 

4 นางสาวพรจิต  พีระพัฒนกุล 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาเชี่ยวชาญ
สถาปัตยกรรม 

สถ.ม.(นวัตกรรมอาคาร)
ค.อ.ม.(สถาปัตยกรรม) 
 
ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

2549 
2543 

 
2534 

  17   17   17   17   17 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

)นาย/นาง/นางสาว(  
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบนั 

ปีที ่
สําเร็จ

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
5 นายอารี  เลาะเหม็ง 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาเชี่ยวชาญ
สถาปัตยกรรม 

คพ.ม.(เคหการ) 
ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรม) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยี           
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
 

2545 
2538 

  10   10   10   10   10 
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1.2.2 อาจารย์ประจํา 
 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

)นาย/นาง/นางสาว(  
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบนั 

ปีที ่
 สําเร็จ

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 นางสาวพรจิต  พีระพัฒนกุล 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาเชี่ยวชาญ
สถาปัตยกรรม 

สถ.ม.(นวัตกรรมอาคาร) 
ค.อ.ม.(สถาปัตยกรรม) 
 
ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2549 
2543 

 
2534 

  17   17   17   17   17 

2 นายอารี  เลาะเหม็ง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาเชี่ยวชาญ
สถาปัตยกรรม 

คพ.ม.(เคหการ) 
ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรม) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2545 
2538 

  10   10   10   10   10 

4 นางสาวภาวดี บุญรอดอยู่ 
 

อาจารย์ สถ.ม.(นวัตกรรมอาคาร) 
สถ.บ.(เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2560 
2540 

  10   10   10   10   10 

5 นายจรูญศักดิ์ จารุธีรนาท 
 

อาจารย์ ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม) 
ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
 

2547 
 

2540 

  10   10   10   10   10 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

)นาย/นาง/นางสาว(  
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบนั 

ปีที ่
 สําเร็จ

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
6 นางสาวศศิธร  คล้ายชม 

 
อาจารย์ ปร.ด.(สิ่งแวดล้อม

สร้างสรรค์) 
สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2558 
 

2547 
2545 

  14   14   14   14   14 

7 นายพู่กัน  สายด้วง 
 

อาจารย์ สถ.ม.(การออกแบบ
ชุมชนเมือง) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2552 
 

2547 

  13   13   13   13   13 

8 นายณฐพงศ์  พ่วงภิญโญ 
 

อาจารย์ สถ.ม.(การออกแบบ
ชุมชนเมือง) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
มหาวิทยาลัยรงัสิต 

2546 
 

2543 

  13   13   13   13   13 

9 นายนราธิป   ทับทัน 
 

อาจารย์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรม
เขตร้อน) 
สถ.บ.(เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน

2552
 
2548 

  10   10   10    10    10 

10 นายณัฐภูมิ  รบัคําอินทร์ 
 

อาจารย์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรม)
สถ.บ.(เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก

2553
2549 

 11  11  11   11   11 

11 นายศักดา สันธนะวิทย์ 
 

อาจารย์ สถ.ม. )สถาปัตยกรรม(
สถ.บ.(เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก

2555
2557 

 10  10  10   10   10 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

)นาย/นาง/นางสาว(  
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบนั 

ปีที ่
 สําเร็จ

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
12 นางสาวสุลาวัลย์ ทันใจชน      อาจารย์ สถ.ม. )สถาปัตยกรรม(  

สถ.บ.(เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลตะวันออก 

2556 
2553 

  10   10   10   10   10 

13 นางสาวกมลธร  แป้นกล่ํา อาจารย์ สถ.ม. )สถาปัตยกรรม(  
สถ.บ.(เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก 

2557 
2555 

 

  10   10   10   10   10 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา สถาบนั 
ปีที ่

 สําเร็จ

 
ประสบการณก์ารทํางาน / สถานทีท่ํางาน 
 

1 นายยอดเยี่ยม  เทพธรานนท์ 
 

- M.Arch.(Building  
Technology) 
สถ.บ. )สถาปัตยกรรม(  

University of Illinois, USA. 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2525 
 

2519 

บริษัทอินเตอร์แพ็ค 

2 นายพรธรรม  ธรรมวิมล  
 

- Ph.D.(Architecture) 
 
 
M.Arch.(Landscape 
Architecture) 
 
ภ.สถ.บ.(ภูมิสถาปัตยกรรม) 

University of  Paris 8Ecole 
d’Architecture de Paris de 
la Villette, France 
University of  Paris 8Ecole 
d’Architecture de Paris de 
la Villette, France 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2547 
 

 
2541 

 
 
2529 

สํานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
 

3 นายณัฐสันต์  หนูแก้ว 
 

- สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) 
สถ.บ.(เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก 

2556 
2554 

บริษัทณัฐสันต์แทคท ์จํากัด  
 

4 นายปรีชา  นวประภากุล - สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรงัสิต 
 
 
 

2540 
2535 

บริษัท DFAP Architect and Design 



 
 

73 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 

ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา สถาบนั 
ปีที ่

 สําเร็จ

 
ประสบการณก์ารทํางาน / สถานทีท่ํางาน 
 

5 นายฐิติวัฒน์ นงนุช ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

สาขา
เชี่ยวชาญ

สถาปัตยกรรม

สถ.ม.(ผังเมือง) 
สถ.บ. )สถาปัตยกรรม(  
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2542 
2539 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูม ิ

 

หมายเหตุ อาจารย์พเิศษใหม้ีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตจัดให้มีวิชาฝึกงานทางสถาปัตยกรรมและสหกิจศึกษา 

เพ่ือให้บัณฑิตได้มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่อาชีพ  ทั้งสองรายวิชาจัดอยู่ในกลุ่มประสบการณ์
วิชาชีพ โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มวิชาเทคโนโลยี กลุ่มวิชา
สนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเลือกและกลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ให้ครบ 136 หน่วยกิต สามารถเทียบโอน
กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ โดยจะได้รับการพิจารณาเทียบโอนจากคณะกรรมเทียบโอนการประจํา
หลักสูตร  
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 
1. มีทักษะวิชาชีพจากการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
2. สามารถประยุกต์ความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน  เพ่ือไปประกอบวิชาชีพได้อย่าง

เหมาะสม 
3. มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
4. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ

แวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
 

4.2 ช่วงเวลา 
1. รายวิชาการศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ ทางด้านสถาปัตยกรรม         

ในปีการศึกษาที่ 4 ภาคฤดูร้อน 
2. รายวิชาสหกิจศึกษา ปีการศึกษาที่  5 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
1. สําหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษากลุ่มวิชาฝึกงาน ในรายวิชาการศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ 

ฝึกอบรมต่างประเทศด้านสถาปัตยกรรม ศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 
2. สําหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา ในรายวิชาสหกิจศึกษาฝึกงาน ศึกษา

เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1  คําอธบิายโดยย่อ 

การศึกษาโดยนําความรู้ที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร มาเป็นแนวทางในการทําวิทยานิพนธ์ 
โดยทํางานต่อเน่ืองจากวิชาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในงานวิทยานิพนธ์การศึกษาขอบเขตของงาน พิจารณา
ความเป็นไปได้ของโครงการ กฎหมายและ เทศบัญญัติที่เก่ียวข้อง สภาพแวดล้อม  การวิเคราะห์พ้ืนที่
ภายใน รายละเอียดความต้องการของโครงการ แนวความคิดในการออกแบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
งานสถาปัตยกรรม ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในช่วงระหว่างการออกแบบ งานวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วยเอกสารภาคนิพนธ์ งานออกแบบสถาปัตยกรรม และการทําหุ่นจําลอง  

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ 

รวมถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางสถาปัตยกรรม 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการออกแบบที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

3. นักศึกษาสามารถออกแบบงานสถาปัตยกรรม ด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
สืบค้น หาข้อเท็จจริง ตีความ วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

4. นักศึกษามีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและงานในกลุ่ม สามารถริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม วางแผนงาน พร้อมทั้งสร้างจุดยืนอย่างเหมาะสม
ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

5. นักศึกษาสามารถสรุปประเด็นและสื่อสารให้เข้าใจ ทั้งการเขียนการพูด มีทักษะในการ
เลือกใช้รูปแบบการนําเสนองานสถาปัตยกรรมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5.3  ช่วงเวลา 
       ปีการศึกษาที่ 5 ภาคการศึกษาที ่2 

5.4   จํานวนหน่วยกิต 
       10 หน่วยกิต 
5.5   การเตรียมการ 

1.   นักศึกษาต้องผ่านการศึกษาในรายวิชาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2.   หัวข้อในการทําวิทยานิพนธ์ต้องผ่านคณะกรรมการสอบหวัข้อวิทยานิพนธ์ที่คณะแต่งต้ัง    

โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์จะต้องประกอบด้วย 
2.1   ช่ือโครงการ 
2.2  หลักการและเหตุผล 
2.3  วัตถุประสงค์ 
2.4  ขอบเขตโครงการ 
2.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6  กระบวนการและวิธีการ 
2.7  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.8  ศึกษารายละเอียดของโครงการ 

3. คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 ราย และ/หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้อีก 1 ราย 

4. นักศึกษานําหัวข้อที่ผ่านการสอบพบที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งต้ัง เพ่ือ
วางแผนการดําเนินการวิทยานิพนธ์ 
 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
1. คณะแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 3 ราย ประกอบด้วย อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา อาจารย์ประจําในสาขาวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2. นักศึกษาจะต้องมีการสอบรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 2 ครั้ง โดย

คณะกรรมการสอบรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์จะประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาและอาจารย์ประจําในสาขาวิชาที่คณะแต่งต้ัง 
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3. นักศึกษานําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ 
การแต่งต้ังตามข้อ  1 กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่คณะได้กําหนดไว้นักศึกษาสามารถย่ืนคําร้องเพ่ือขอ
นําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายได้อีก 1 ครั้ง ภายใน 45 วัน 

4. นักศึกษาจะต้องจัดทําเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จํานวน 5 ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
จํานวน 1 ชุด เสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามข้อ 1 และคณบดีลงนาม ภายใน 30 วัน มิฉะน้ัน
สาขาวิชาจะไม่พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษา 
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หมวดท่ี  4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

ที่จะใช้ในการพัฒนา 
ด้านบุคลิกภาพ 
นักศึกษาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมต้องมีความรู้
ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ เพ่ือ
พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม  คิดเป็น 
ทําเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
และเหมาะสม 

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พ้ืนฐานใน
ภาคบังคับ และปรบัตามวิวัฒนาการของศาสตร์     
มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ในการพัฒนาศักยภาพ ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา 
แบบฝึกหัด หรอืโครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด  
ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจํา 

ด้านภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัย
ในตนเอง 
นักศึกษาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมต้องมีภาวะความ
เป็นผู้นําและความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

การส่งงานท่ีมีกําหนดวัน เวลา นักศึกษาต้อง
รับผิดชอบส่งงานให้ตรงต่อเวลา ฝึกวินัยในตนเอง
ส่งเสริมจัดกิจกรรมกลุม่และมีการจัดทํากิจกรรม
ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือนักศึกษาจะสามารถรับผดิชอบ
และมีภาวะการณ์เป็นผู้นําของกิจกรรมต่าง ๆ 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีความซื่อสัตย์ สุจริตและสามารถขจัดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ที่ได้รับกับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
อย่างสมํ่าเสมอ 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมลูส่วน
บุคคล การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง 
นอกจากน้ีอาจมีการจัดค่ายพัฒนาชุมชน เพ่ือให้
นักศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้
ศึกษามา 

ระบุคุณลักษณะพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม 
มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งการใช้ภาษา  วิชาชีพใน
สาขาสถาปัตยกรรม 

มีการร่วมปฏิบัติวิชาชีพ (Work Shop) กับนักศึกษา
ต่างชาติ ต่างสถาบันเพ่ือฝึกการใช้ภาษาใน
สถานการณ์จรงิ   

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1 ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม 
1. มีวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
2. มีความเข้าใจในการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
3. ประยุกต์และปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัว

และสังคม 
4. เห็นคุณค่าและธํารงรักษาวัฒนธรรมไทย 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1. ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในระหว่างการจัดการเรียนการสอน โดย

ยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ หรือกรณีตัวอย่าง 
2. สอดแทรกความรู้ และกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในระหว่างการเรียนการสอนควบคู่กับการบรรยายในเนื้อหาวิชา 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย และมอบหมายงานเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ 

ของสังคม เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ  

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
1. ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนในช่ัวโมงสอน และการสอบประเมินจากความ

รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินจาก งานที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน และการสะท้อนคิด ที่เก่ียวกับคุณธรรม

จริยธรรม บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ประเมินจากงานที่มอบหมายรายบุคคลหรืองานกลุ่ม  

 
2.2 ความรู ้

2.2.1 ผลการเรียนรูด้้านความรู้ 
1. มีความรู้ในศาสตร์และเน้ือหาสาระ ที่เก่ียวข้อง  
2. มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
3. สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้
1. จัดการเรียนรู้โดยเน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือ

ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจตามจุดเน้นของรายวิชาและเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน  ผู้สอนทําหน้าที่เป็นผู้แนะนํา และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  

2. ส่งเสริมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เพ่ือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดย
การศึกษานอกสถานที่  

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู้  
1. ประเมินผลสัมฤทธ์ิ ด้านความรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนในห้องเรียน

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การอภิปราย การนําเสนอผลงาน การประเมินผลงาน และ
การทดสอบ  

2. ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย กระบวนการแก้ปัญหา และการนําเสนอผลงาน  
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2.3 ทักษะทางปัญญา  
2.3.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา  

1. มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดแบบองค์รวม  
2. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ประเมินตนเองและตัดสินใจ เพ่ือพัฒนาตนอย่างต่อเน่ือง  
3. มีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เผชิญได้  
4. มีการแสวงหาความรู้และสามารถบูรณาการความรู้สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1. จัดการเรียนรู้โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการวิเคราะห์กรณีศึกษา ใช้ปัญหาเป็น

ฐานในประเด็นที่เป็นปัญหาของสังคม หรือการเรียนรู้แบบจัดทําโครงการ โดยการใช้
ข้อมูลอย่างรอบด้านเพ่ือวางแผน ออกแบบ และตัดสินใจ เลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม
กับบริบทของสถานการณ์ อย่างเป็นเหตุเป็นผล  

2. จัดการเรียนรู้ โดยเน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ แสวงหาความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการสะท้อนคิด เพ่ือประเมินตนเองทั้งด้านความรู้และ
กระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปญัญา  
1. ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา ขณะศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วม

ในการอภิปราย กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา การนําเสนอ
รายงานประเมินจากผลงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.4 ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

2.4.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ  
1. สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะผู้นําหรือสมาชิกของกลุ่ม  
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และมีความอดทนอดกลั้น  
3. มีจิตสาธารณะ เสียสละ และช่วยเหลือผู้อ่ืน  
4. ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีความเข้าใจใน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
5. มีสุขภาพจิต สุขภาพกาย และมีบุคลิกภาพที่ดี  

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

1. จัดการเรียนรู้ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติและทํางานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมการพัฒนาความเป็น
ผู้นําและการเป็นผู้ตาม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2. สอดแทรกการปลูกฝังคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และฝึกเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ผ่านการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ ด้วยการ
อภิปราย ระดมความคิด และบทบาทสมมติ  
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ  

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาระหว่างการเรียนการสอน การทํา
กิจกรรม ผลงาน และการนําเสนอผลงาน เช่น ความรับผิดชอบส่วนตนและส่วนรวม 
ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
1. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

ปัจจุบัน  
2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น นําเสนอ และสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
3. มีความสามารถวิเคราะห์ จําแนก และตีความข้อมูลเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ  
4. มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. เน้นให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ
บทความ ตัวเลข สถิติ ผังกราฟิก และอ่ืน ๆ รวมทั้งการเลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม 
และมีวิจารณญาณ สามารถนําความรู้มาประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้  

2. จัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning) เป็นส่วนหน่ึงในการกระตุ้นให้ผู้เรียน 
มีส่วนร่วมในช้ันเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ส่งเสริมให้
นักศึกษาทุกคนได้นําเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าผ่านการพูด และการเขียนทั้งเป็น
กลุ่มและรายบุคคล  

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. ประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และผลงานจาก
การนําความรู้ที่ได้ไปใช้เพ่ือการตอบคําถามหรือการแก้ปัญหา  

2. ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนเพ่ือสื่อสารความรู้ความคิดของตนเอง 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
   2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม
และเป็นผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบวิชาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กรและสังคม 
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา 
4. มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 

 2.1.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1. ปลูกฝังคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตโดยต้องไม่ทุจริตในการสอบ

หรือลอกผลงานผู้อ่ืน และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอน  

2. สร้างวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ด้วยการประเมินผลด้าน
วินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา 

3. กําหนดกิจกรรมการทํางานร่วมกัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์ รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํา 
4. สอดแทรกการฝึกปฏิบัติวิชาชีพตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในกิจกรรม   

การเรียนการสอน 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

1. การประเมินความสม่ําเสมอในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนดเวลา และการมี      
ส่วนร่วมกับกิจกรรมในช้ันเรียน 

2. การประเมินผลงานรายบุคคล ประกอบผลสัมฤทธ์ิงานของกลุ่ม 
 

2.2 ความรู ้
2.2.1 ผลการเรียนรูด้้านความรู ้

1. มีความรู้และความเข้าใจหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาของสาขาวิชาชีพ 
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจ และอธิบายความต้องการทางสถาปัตยกรรม รวมท้ัง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการออกแบบที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
3. สามารถค้นคว้าหาข้อมูล และนําหลักการ ทฤษฎี และความรู้อ่ืน ๆ เข้ามาสร้างแนวทาง

และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
 

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้
1. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาที่เก่ียวเน่ือง 
2. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3. การกําหนดโจทย์และเง่ือนไขที่สอดคล้องกับรูปแบบบูรณาการรายวิชาที่เก่ียวเน่ือง

รวมท้ังพลวัตการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ 
4. การจัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาหรือดูงานนอกสถานที่ โดยให้ได้รับประสบการณ์จริง จาก

สถานที่ต่าง ๆ 
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5. มอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์ แก้ปัญหาและ
สามารถช้ีนําตนเองในการเรียนรู้ (Self-directed Learning) มีการพัฒนาค้นคว้าความรู้ 
แล้วนําเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปราย นําเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

6. ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติภายในโรงงานและการฝึกปฏิบัติภาคสนาม
เพ่ือให้นําองค์ความรู้ในประยุกต์ใช้ได้จริง 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ 
1. การประเมินผลตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาจากผลงานที่บูรณาการ

สาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
2. การประเมินผลการนําเสนอผลงาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ 
3. การประเมินโดยผู้สอนหรือคณะผู้สอนด้วยหลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถวิเคราะห์เช่ือมโยง และทําความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยบูรณาการความรู้

ในหลายๆ ด้าน และสังเคราะห์แนวคิด เพ่ือออกแบบและหรือสร้างสรรค์ตามกระบวนการ
การทํางาน 

2. สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย จินตนาการ แก้ไขปัญหาในการออกแบบที่
ซับซ้อน หรือเสนอแนวทางในการแก้ไข ที่ผสานประโยชน์ใช้สอย ความงามและ
เทคโนโลยี บริบททางสังคมและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน 

3. มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ที่สามารถเข้าใจที่ว่างและรูปทรง 
4. มีกระบวนการทางความคิดและการทํางานอย่างเป็นระบบ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. การกําหนดกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษากับ

นักศึกษา และ นักศึกษากับอาจารย์ 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นและหลากหลายเพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญาแก่

ผู้เรียน 
3. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้ 
4. ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง โดยอาจเข้าร่วมกับองค์กร หรือเป็นส่วนหนึ่งของ

งานวิจัยต่างๆ 
5. กรณีศึกษาอาคารประเภทต่างๆ ในการเรียนวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 
6. จัดให้นักศึกษามีการเข้าร่วมการประกวดแบบ ทั้งในสถาบันเองและร่วมกับองค์กรต่างๆ

ภายนอกเป็นประจํา 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

1. การประเมินผลตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาจากผลงานที่บูรณาการ
สาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

2. การประเมินผลการนําเสนอผลงาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ 
3. การประเมินโดยผู้สอนหรือคณะผู้สอนด้วยหลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน 
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4. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เพ่ือเอามาเป็น
ผลที่นํามาวิเคราะห์ปรับปรุงทั้งวิธีการเรียนการสอนและเน้ือหาต่างๆ เป็นต้น 

 
2.4 ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
1. มีภาวการณ์เป็นผู้นํา หรือผู้ตามท่ีดี รู้จักการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน สามารลําดับความสําคัญ 

และแก้ไขข้อขัดแย้งโดยใช้ธรรมาภิบาล 
2. มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กรได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1. การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม 
2. การเปิดโอกาสให้นักศึกษานําเสนอแนวคิดของตนและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายนอกสถานที่ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 

1. การประเมินผลงานรายบุคคลตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม 
2. การสังเกตุพฤติกรรมโดยอาจารย์ประจํากลุ่ม 
3. การประเมินกิจกรรมของบุคคลภายนอก 

 
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.   มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้และนําเสนอผลงาน ทั้งการพูด การ
เขียน และการใช้สื่ออ่ืน ๆ  ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  

2. สามารถนําการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่าง
เหมาะสม 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. กําหนดให้นําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
2. กําหนดประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สถิติประยุกต์กับปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
3. ฝึกทักษะการสื่อสารและเลือกใช้เทคนิคการนําเสนอผลงานที่หลากหลาย 
4. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารหลากหลายรูปแบบและวิธีการให้เหมาะสมกับผู้ฟังและผู้นําเสนอ 
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร     
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินทักษะการสื่อสารและเลือกใช้เทคนิคการนําเสนอผลงานโดยการใช้เทคโนโลยีมา
ช่วยในการนําเสนอผลงาน  

2. ประเมินทักษะการแก้ไขปัญหาโดยใช้สถิติประยุกต์กับปัญหาที่เก่ียวข้องด้วยวิธีการที่
เหมาะสม 

 
2.6 ทกัษะการปฏิบัติวิชาชพี 

2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 
1. สามารถสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์มีกระบวนการคิด

และปฏิบัติอย่างเป็นระบบ   
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักการและเหตุผลด้านการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพ่ือให้

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้สอยอาคาร 
2.6.2 กลยุทธ์ทางการสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 

1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม และร่วม
ปฏิบัติงานจริง 

2. การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานจากโครงการจริงที่
มีความสอดคล้องกับการความต้องการของผู้ใช้สอยอาคาร 

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 
1. การประเมินผลโดยผู้สอนหรือคณะผู้สอนด้วยหลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน 
2. การประเมินผลงานหรือกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจากบุคคลภายนอก 
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3.  แผนที่กระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มีผลการเรียนรู้ดังนี้     

คุณธรรม จริยธรรม
1. มีวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
2. มีความเข้าใจในการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
3. ประยุกต์และปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์แก่

ตนเองครอบครัวและสังคม 
4. เห็นคุณค่าและธํารงรักษาวัฒนธรรมไทย 
 

 ความรู ้
1.  มีความรู้ในศาสตร์และเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง 
2.  มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3.  สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ 
 

ทักษะทางปัญญา 
1. มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดแบบองค์รวม  
2. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ประเมินตนเองและตัดสินใจ เพื่อพัฒนาตนอย่าง

ต่อเนื่อง  
3. มีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เผชิญได้  
4. มีการแสวงหาความรู้และสามารถบูรณาการความรู้สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผูน้ําหรือสมาชิกของกลุ่ม 
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และมคีวามอดทนอดกลั้น 
3. มีจิตสาธารณะ เสียสละและช่วยเหลือผู้อื่น 
4. ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก      

มีความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
5. มีสุขภาพจิต สขุภาพกาย และมีบุคลิกภาพที่ดี 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ  

สถานการณ์ปัจจุบัน 
2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น นําเสนอ และสื่อสารได้

อย่างเหมาะสม 
3.  มีความสามารถวิเคราะห์ จําแนก และตีความข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ 
4.  มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูสู้่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
00-11-001  สังคมกับเศรษฐกิจ                       

00-11-002 สังคมกับกฎหมาย                       

00-11-003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เบื้องต้น  

                    

00-11 -00 4 ความเป็นพลเมือง                      

00-11 -00 5 การเมืองการปกครองของไทย                      

00-12-001 การพัฒนาบุคลิกภาพ                     

00-12-002 ไทยศึกษา                       

00-12-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ค้นคว้า  

                    

00-12-004 ศาสนาเพื่อสันติสุข                       

00-12-005 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน                       

00-12 -00 6 จิตวิทยาสังคมประยุกต์                       

00-12 -00 7 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม ่                     
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
00-12 -00 8 มนุษย์กับทักษะการคิด                       

00-12 -00 9 วรรณคดีไทยนิยม                     

00-12-010 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับ
สังคมไทย

  
 

     
 

    
    

   

00-12-011 นันทนาการในชีวิตประจําวัน                     

00-21-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                     

00-21-002 วาทศิลป์และเทคนิคการ
นําเสนอ

                    

00-21-003 ศิลปะการรับสาร                     

00-21-004 ศิลปะการเขียน                     

00-22-001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการ
เรียน 

                    

00-22-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                     

00-22-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ                     

00-22-004 ภาษาอังกฤษสําหรับสถาน
ประกอบการ  

                    

00-22-005 ภาษาอังกฤษสําหรับการสอบ
วัดมาตรฐาน
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
00-22-006 ภาษาอังกฤษสําหรับการ

เดินทาง
                    

00-22-007 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง                       

00-22-008 การอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ

                    

00-22-009 การอ่านภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน  

                    

00-22-010 การเขียนภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน  

                    

00-23-001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                     

00-23-002 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ                     

00-23-003 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                     

00-23-004 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ                     

00-23-005 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                     

00-23-006 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ                     

00-23-007 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร                     

00-23-008 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ                     
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
00-23-009 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                     

00-23-010 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ                     

00-23-011 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                     

00-23-012 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ                     

00-23-013 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                     

00-23-014 ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ                     

00-23-015 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                     

00-23-016 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ                     

00-23-017 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                     

00-23-018 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ                     

00-23-019 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร                     

00-23-020 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ                     

00-31-001 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค
ดิจิทัล 

                     

00-31-002 คณิตศาสตร์และสถิติใน
ชีวิตประจําวัน

                    

00-32-001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
00-32-002 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง                     

00-32-003 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

                    

00-32-004 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการ
ออกกําลังกาย

                    

00-32-005 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ                     

00-41-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

                    

00-41-002 มหัศจรรย์แห่งบัว                     

00-41-003 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง                     

00-41-004 วิถีชุมชน                     

00-41-005 อาเซียนศึกษา                     

00-41-006 ภาคตะวันออกศึกษา                     

00-41-007 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย                     

00-41-008 การคิดเชิงระบบกับการ
วิเคราะห์ปัญหา

                    

00-41-009 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์                     

00-41-010 วิถีซีวิตในยุคดิจิทัล                     



 
 

91 

แผนที่การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ  มีผลการเรียนรู้ดังนี้  
 

คุณธรรม จริยธรรม   
1. มีคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจรติ       

มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมและเป็น 
ผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบวิชาชีพ ภายใต้
หลักธรรมาภิบาลขององค์กรและสังคม 

3. มีวินัย ตรงต่อเวลา 
4. มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้อม 

สังคม และวัฒนธรรม 
 

ความรู ้       
1. มีความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่

สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาชีพ 
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจ และอธิบายความ

ต้องการทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการออกแบบที่เหมาะสมกับ
การแก้ปัญหา 

3. สามารถค้นคว้าหาข้อมูล และนําหลักการ ทฤษฎี 
และความรู้อื่นๆ เข้ามาสร้างแนวทาง และแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

ทักษะทางปัญญา
1. สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง และทําความเข้าใจอย่าง

เป็นเหตุเป็นผล โดยบูรณาการความรู้ในหลายๆ 
ด้าน และสังเคราะห์แนวคิด เพื่อออกแบบและหรือ
สร้างสรรค์ตามกระบวนการการทํางาน 

2. สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
จินตนาการ แก้ไขปัญหาในการออกแบบที่ซับซ้อน
หรือเสนอแนวทางในการแก้ไข ที่ผสานประโยชน์ 
ใช้สอย ความงาม และเทคโนโลยี บริบททางสังคม
และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน 

3. มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ที่สามารถเข้าใจที่ว่าง
และรูปทรง 

4. มีกระบวนการทางความคิดและการทํางานอย่าง
เป็นระบบ 

ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ   
1. มีภาวการณ์เป็นผู้นํา หรือผู้ตามที่ดี รู้จักการทํางาน

ร่วมกับผู้อื่น สามารถลําดับความสําคัญและแก้ไข
ข้อขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

2. มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และองค์กรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้และ

นําเสนอผลงาน ทั้งการพูด การเขียน และการใช้สื่ออื่นๆ 
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

2. สามารถนําการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
วิชาชีพอย่างเหมาะสม 

 
6. ทักษะการปฏิบัติวิชาชพี 
1. สามารถสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์มีกระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ   
2. สามารถปฏิบัติงานตามหลักการและเหตุผลด้านการปฏิบัติ

วิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อใหต้อบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้สอยอาคาร  

 

 
 



 
 

92 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสู้่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6. ทักษะการ 
ปฏิบัติ
วิชาชีพ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 

07-30-101  การเขียนภาพร่างและการแสดงแบบ                   

07-30-102  พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม                   

07-30-103  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม                   

07-30-204  พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย                   

07-31-101  การออกแบบสถาปัตยกรรม 1                   

07-31-202  การออกแบบสถาปัตยกรรม 2                   

07-31-203  การออกแบบสถาปัตยกรรม 3                   

07-31-304  การออกแบบสถาปัตยกรรม 4                   

07-31-305  การออกแบบสถาปัตยกรรม 5                   

07-31-406  การออกแบบสถาปัตยกรรม 6                   

07-31-407  การออกแบบสถาปัตยกรรม 7                   

07-31-408  โครงร่างวิทยานิพนธ์                   

07-31-509  วิทยานิพนธ์                   

07-31-310  ทฤษฎีและวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรม                 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6. ทักษะการ 
ปฏิบัติ
วิชาชีพ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 

07-32-101  วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างไม้และ
คอนกรีต 

               
 

  

07-32-102 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างเหล็ก                 
  

07-32-107  การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1                   

07-32-203  วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารสูง                   

07-32-208  การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2                   

07-32-209  การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3                   

07-32-304 ระบบประกอบอาคาร                   

07-32-310  การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 4                   

07-32-311  การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 5                   
 

07-32-405  เทคโนโลยีโครงสร้าง                   

07-32-406  การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน 

               
 

  

07-32-412  การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 6                   
 

07-33-201  ภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผังโครงการ                   

07-33-202  ตกแต่งภายใน                   

07-33-203  การวางผังเมืองเบื้องต้น                   
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6. ทักษะการ 
ปฏิบัติ
วิชาชีพ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 

07-33-304 การออกแบบชุมชนเมืองเบื้องต้น                  
 
 

07-33-305 การประมาณราคา                  
 

 

07-33-406 การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง                   

07-33-407  การปฏิบัติวิชาชีพ                   

07-33-508  การออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน                   

07-34-301  สํารวจ                   

07-34-402  การจัดการงานก่อสร้าง                   

07-34-403 ระบบงานก่อสร้างสําเร็จรูป                   

07-34-404  ระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง                   

07-34-405  ระบบอาคารขนาดใหญ ่                   

07-34-406  การจัดการพลังงานภายในอาคาร                   

07-34-407  การออกแบบแสงสว่าง                   

07-34-308  การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร                   

07-34-409  การออกแบบแสงธรรมชาติ                   

07-34-410  คอมพิวเตอร์กราฟิก                   

07-34-411 การจัดการคอมพิวเตอร์เพื่องาน
สถาปัตยกรรม 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6. ทักษะการ 
ปฏิบัติ
วิชาชีพ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 

07-34-412  คอมพิวเตอร์ประกอบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่องานเขียนแบบ 

                  

07-34-413  กลศาสตร์โครงสร้าง                   

07-34-414  การออกแบบโครงสร้างอาคาร                   

07-34-415 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น                   
 

07-34-416  การปรับปรุงการใช้สอยและการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม 

                 
 

07-34-417  สถาปัตยกรรมไทย                   

07-34-418  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน                   

07-34-419  สัมมนาและการจัดนิทรรศการ                   

07-34-420  สุนทรียศาสตร์                   

07-34-421  การวิเคราะห์โครงการ                   

07-34-422  การบริหารอาคาร                   

07-34-423  การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน 
ด้านสถาปัตยกรรม 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

6. ทักษะการ 
ปฏิบัติ
วิชาชีพ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 

07-34-424  การศึกษา  หรอืฝึกงาน  หรือฝึกอบรม
ต่างประเทศด้านสถาปัตยกรรม 

                  

07-34-496 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                   

07-34-497  สหกิจศึกษา                   

07-34-498  การเรียนรู้อิสระ                   

07-34-499  การศึกษา  หรอืฝึกงาน หรือฝึกอบรม
ต่างประเทศ 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลของนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
    การวัดผลการศึกษา  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ  .ศ . 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 
    ให้คณะและวิทยาเขตที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จัดการวัดและการประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้น ๆ  
    การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้กําหนดเป็นระดับคะแนนต่าง ๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนนต่อ
หน่วยกิต และผลการศึกษาดังต่อไปน้ี 
 

ระดับคะแนน (GRADE) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
A 4.0 ดีเย่ียม (Excellent) 
B+ 3.5 ดีมาก  (Very  Good) 
B 3.0 ดี  (Good)

C+ 2.5 ดีพอใช้  (Fairly Good) 
C 2.0 พอใช้  (Fair)

D+ 1.5 อ่อน  (Poor)
D 1.0 อ่อนมาก  (Very  Poor) 
F 0.0 ตก  (Fail)
W - ถอนรายวิชา  (Withdrawn) 
I - ไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 
S - พอใจ  (Satisfactory) 
U - ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
AU - ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาระหว่างการศึกษา 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นไปตามรายละเอียด

ของรายวิชา (มคอ. 3) และให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาของทุกภาคการศึกษาอย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 

2. มีการประชุมพิจารณาในผลการสอบและประเมินผลว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสม ก่อนการ
ประกาศผลสอบ 
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2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาภายหลังการสําเร็จการศึกษา 
1. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่

เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นด้วย 

2. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติ อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา 
 

3.  เกณฑ์การสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและต้องศึกษา 

รายวิชาต่าง ๆ ให้ครบและผ่านตามหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โดย 
1. มีหน่วยกิตสะสมรวมไม่ตํ่ากว่า 172 หน่วยกิต และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด

หลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 
2. ได้ค่าระดับคะแนนวิชา 07-34-424 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศด้าน

สถาปัตยกรรม (Overseas Study, Training or Internship of Architecture) วิชา 07-34-497 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education) วิชา 07-34-498 การเรียนรู้อิสระ (Independent Study) หรือวิชา 07-34-499 
การศึกษา หรือฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ (Overseas Study, Training or Internship) เป็น S 
(Satisfactory) 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การปฐมนิเทศสําหรับอาจารย์ที่รับเข้าใหม่ 

    1.2 การจัดประชุมหรือจัดเอกสารช้ีแจงเก่ียวกับระเบียบของสถาบัน การจัดทําหลักสูตรและประเมิน
การสอนแก่อาจารย์ใหม่  
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

1.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ 

2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนาในด้านการวัดและประเมินผล 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยในช้ันเรียน 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

1. การดํารงตําแหน่งทางวิชาการมีระบบการพัฒนาคณาจารย์ให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. การกําหนดภาระหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งการสอนการวิจัยและ
การให้บริการทางวิชาการโดยจัดระบบการเทียบเคียงทดแทนระหว่างงานด้านต่างๆรวมทั้งมี
ระบบการพัฒนาจูงใจให้ให้อาจารย์สนใจการให้บริการทางวิชาการตามความถนัด 

3. การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือการเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาวิชา 
4. การฝึกอบรมโดยให้อาจารย์เข้าไปดูงานหรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (On The 

Job Training) ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรทุกประการ ในการบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คนเป็น
ผู้รับผิดชอบ  โดยมีคณบดีเป็นผู้กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกปีอย่าง
ต่อเน่ือง 

1.1  จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรโดยจัดให้มีการประชุม สัมมนา หรือแลกเปลี่ยน
ความรู้ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร ผู้ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน เช่น  
นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเข้าร่วมเสนอแนะและให้ความคิดเห็นต่อแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน อย่างสมํ่าเสมอ 

1.2  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนในทุกรายวิชาผ่าน 
1.3  มีระบบการประเมินและสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์  

ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
1.4  มีการวางแผนแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ  ให้สอดคล้องกับ  มคอ .1 และเป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
1.5  จัดให้มีผู้สอนที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่รับผิดชอบ มีการจัดระบบการ

สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันมาเป็นวิทยากร หรือ    
อาจารย์พิเศษ เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพรวมทั้งจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะการสอนแก่คณาจารย์
เป็นประจํา 

1.6  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสภาสถาปนิก
โดยมีคณะกรรมการที่แต่งต้ังจากสภาสถาปนิกมาเป็นผู้ตรวจสอบรับรองมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม  

 

2. บัณฑิต 
คุณภาพของบัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดทั้ง 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรจัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรและมี
การสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตทุกปีการศึกษา เพ่ือให้บัณฑิต มีคุณสมบัติที่สามารถประกอบอาชีพ ตาม
หน่วยงานราชการ เอกชนและสถานประกอบการต่างๆ  นักวิชาการ รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
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3. นักศึกษา  
หลักสูตรรับนักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและสายวิชาชีพทุกสาขาวิชา 

ปัญหาที่พบของนักศึกษาแรกเข้าบางส่วนในทุกปีคือมีพ้ืนฐานทางด้านทักษะพ้ืนฐานทางศิลปะและการเขียนแบบ
ไม่ดี หลักสูตรจึงจะจัดการสอนเสริมทักษะให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ซึ่งการเรียนในวิชาปรับพ้ืนฐาน คือวิชา
พ้ืนฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม และการเขียนภาพร่างและการแสดงแบบ เน่ืองจากการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน ทําให้นักศึกษาใหม่บางส่วนมีปัญหาเรื่องผลการเรียน 
หลักสูตรจะจัดให้มีการสอนเสริมหรืออาจจัดให้นักศึกษารุ่นพ่ีให้คําแนะนําและสอนเสริมให้รุ่นน้อง นอกจากน้ัน 
คณะมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดช่ัวโมงว่าง (Office hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษา
ได้หากนักศึกษามีข้อร้องเรียนในเรื่องใดๆ นักศึกษาสามารถทําคําร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและเสนอตามลําดับ
ขั้นถึงผู้มีอํานาจในการตัดสินใจในแต่ละคําร้อง 

 

4. อาจารย์  
หลักสูตรให้ความสําคัญ กับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิตบัณฑิต โดยการกําหนด

ระบบ กลไกเก่ียวกับการรับสมัครอาจารย์เพ่ือให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด 

นอกจากน้ียังมีการส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีการวิจัย
และการสร้างผลงานวิชาการ  

มีการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ียังมีการส่งเสริมให้อาจารย์ทุกท่านได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจัดทุกปี เพ่ือให้อาจารย์ใหม่สามารถจัดทําหลักสูตร course 
specification จัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ สามารถจัดทําเอกสารการสอน โดยมีการแต่งต้ังกลุ่ม
ประเมินเอกสารประกอบการสอน สามารถทําสื่อการสอนได้หลากหลาย และใช้เทคโนโลยี วัดผลและตัดสินผล
ตามหลักการศึกษา และสามารถประเมินการเรียนการสอน และ lesson plan , course specification 
หลักสูตร เพ่ือทบทวนปรับปรุง และต้องเข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้  คณะจะส่งเสริม และสนับสนุนการทํางานทาง
วิชาการ เพ่ือการเผยแพร่ความรู้ และการสนับสนุนการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
1. สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
2. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3. การประเมินผู้เรียน 
4. ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

หลักสูตรมีกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
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ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและบัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่าง
น้อยตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษากําหนด 

 

6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือ

ด้านการบริหารจัดการและฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากน้ีคณะมี
อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง ในแต่ละปีคณะจะประสานงานกับสํานัก
หอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือน้ัน อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จําเป็น นอกจากน้ีอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบาง
หัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย หอสมุดกลางมีเจ้าหน้าที่
ทําการประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ 
ตํารา นอกจากน้ีมีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ คอยอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์และยังต้อง
ประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม

การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน 
คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

  

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

X X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ 
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

X X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 6 ภายใน 30วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา

X X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ 4อย่างน้อยร้อยละ 25ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X X 

9. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และหรือ/วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

X X X X X X 

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาด้านการ
สนับสนุนการเรียนการสอน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

X X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมน้่อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0

    X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0 

     X 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
  

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1. การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคําแนะนําหรือ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

2. อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ประจํา ขอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอ่ืน 
หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชา 

3. การสอบถามและสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาเก่ียวกับกลยุทธการสอนที่นํามาใช้แต่ละรายวิชา 
4. ประเมินจากการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1. การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  
2. สังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมคณาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดให้

นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายหรือศิษย์เก่า ประเมินหลักสูตรการเรียนการสอน และจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมี
ตําแหน่งทางวิชาการ หรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษากับ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  และมีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสภาวการณ์
ปัจจุบันจากสถานประกอบการ ตลอดจนให้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือนําข้อเสนอแนะไปใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดท่ี 7  ข้อ  7  โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทบทวนผลการดําเนินการของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามทุก
ภาคการศึกษามีการเสนอผลต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนผลการดําเนินการของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม
และนํามา สรุปจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 

3.  นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะและผลการดําเนินการมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอน 

4.  จัดให้มีการประเมินหลักสูตรเมื่อมีการดําเนินการครบรอบระยะเวลาของหลักสูตร 
5.  ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรจะต้องพิจารณาผลการประเมินต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประจําคณะและข้ออุทธรณ์ต่างๆ ของนักศึกษามาพิจารณาประกอบการพัฒนา/ปรับปรุง 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลกัสตูรปรบัปรุง  
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) ความแตกตาง 
ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
 
 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
 

ไมเปลี่ยนแปลง 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไมนอยกวา 177 หนวยกิต ไมนอยกวา   172   หนวยกิต ปรับลดลง 5 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร หนวยกิต โครงสรางหลักสูตร หนวยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา    30 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 ไมเปลี่ยนแปลง 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 141 หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 135 ลดลง 
หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 ไมเปลี่ยนแปลง 
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รายวิชา 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หนวยกิต ความแตกตาง 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 ปรับเปลี่ยนตาม 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2559 
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 
00-10-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงัคม 3(3-0-6) 00-12-001 การพัฒนาบุคลกิภาพ 3(3-0-6) 
1.2 กลุมมนุษยศาสตร 3 วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 
00-20-001 การพัฒนาบุคลกิภาพ 3(3-0-6) รายวิชาสังคมศาสตร  
1.3 กลุมวิชาภาษา 12 00-11-001 สังคมกบัเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
ใหศึกษาจากกลุมวิชาภาษาไทย 3 00-11-002 สังคมกบักฎหมาย 3(3-0-6) 
00-31-001 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 00-11-003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน 3(3-0-6) 
ใหศึกษาจากกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 9 00-11-004 ความเปนพลเมอืง 3(3-0-6) 
00-32-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 00-11-005 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
00-32-003 การอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) รายวิชามนุษยศาสตร  
00-32-005 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 00-12-002 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 6 00-12-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคนควา 3(2-2-5) 
00-41-001 คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรใน

ชีวิตประจําวัน 
3(3-0-6) 00-12-004 ศาสนาเพื่อสันติสุข 3(3-0-6) 

00-42-001 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิง่แวดลอม  
กับชีวิต 

3(3-0-6) 00-12-005 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 

1.5 กลุมวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป   เลือก 6 00-12-006 จิตวิทยาสังคมประยุกต 3(3-0-6) 
กลุมวิชาสังคมศาสตร  00-12-007 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม  3(3-0-6) 
00-10-002 การเมืองและการปกครองของไทย 3(3-0-6) 00-12-008 มนุษยกับทกัษะการคิด 3(2-2-5)  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หนวยกิต ความแตกตาง 

00-10-003 สังคมกบัเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 00-12-009 วรรณคดีไทยนิยม  3(3-0-6) ปรับเปลี่ยนตาม 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

00-10-004 สังคมกบักฎหมาย 3(3-0-6) 00-12-010 วรรณกรรมไทยรวมสมัยกบัสงัคมไทย 3(3-0-6) 
00-10-005 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 00-12-011 นันทนาการในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  กลุมภาษา ไมนอยกวา 12 
00-32-001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) วิชาบังคับ 9 
00-32-004 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 00-22-001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(2-2-5) 
00-32-006 ทักษะสมัพันธทางภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 00-22-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 141 00-22-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 3(2-2-5) 

2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐาน  ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 36 วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 

07-30-101 การเขียนภาพราง 2(1-3-3) ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาภาษาไทยและรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ และรายวิชาภาษาตางประเทศอ่ืนๆ 

 

07-30-102 การจัดองคประกอบศิลป 2(1-3-3) รายวิชาภาษาไทย  
07-30-103 พื้นฐานการออกแบบสถาปตยกรรม 3(1-6-4) 00-21-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
07-30-104 เทคนิคการแสดงแบบ 2(1-3-3) 00-21-002 วาทศิลปและเทคนิคการนําเสนอ  3(2-2-5) 
07-30-105 การเขียนแบบเบื้องตน 3(1-6-4) 00-21-003 ศิลปะการรบัสาร 3(3-0-6) 
07-30-106 การเขียนแบบสถาปตยกรรม 1 3(1-6-4) 00-21-004 ศิลปะการเขียน 3(3-0-6) 
07-30-207 การเขียนแบบสถาปตยกรรม 2 3(1-6-4) รายวิชาภาษาอังกฤษ  
07-30-208 การเขียนแบบสถาปตยกรรม 3 3(1-6-4) 00-22-004 ภาษาอังกฤษสําหรบัสถานประกอบการ   3(3-0-6) 
07-30-309 การเขียนแบบสถาปตยกรรม 4 3(1-6-4) 00-22-005 ภาษาอังกฤษสําหรบัการสอบวัดมาตรฐาน 3(3-0-6) 
07-30-310 การเขียนแบบสถาปตยกรรม 5 3(1-6-4) 00-22-006 ภาษาอังกฤษสําหรบัการเดินทาง 3(3-0-6) 
07-30-411 การเขียนแบบสถาปตยกรรม 6 3(1-6-4) 00-22-007 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง 3(3-0-6) 



 

 

    109 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หนวยกิต ความแตกตาง 

07-30-112 พื้นฐานสถาปตยกรรมไทย 2(1-3-3) 00-22-008 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) ปรับเปลี่ยนตาม 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

07-30-213 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันตก 2(2-0-4) 00-22-009 การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
07-30-214 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันออก 2(2-0-4) 00-22-010 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
2.2 กลุมวิชาหลัก   45 รายวิชาภาษาตางประเทศอ่ืนๆ  
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี  00-23-001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
07-31-101 การออกแบบสถาปตยกรรม 1 4(2-6-6) 00-23-002 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
07-31-202 การออกแบบสถาปตยกรรม 2 4(2-6-6) 00-23-003 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
07-31-203 การออกแบบสถาปตยกรรม 3 4(2-6-6) 00-23-004 ภาษาญี่ปุนเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
07-31-304 การออกแบบสถาปตยกรรม 4 4(2-6-6) 00-23-005 ภาษาเกาหลเีพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
07-31-305 การออกแบบสถาปตยกรรม 5 4(2-6-6) 00-23-006 ภาษาเกาหลเีพื่องานอาชีพ  3(3-0-6) 
07-31-406 การออกแบบสถาปตยกรรม 6 4(2-6-6) 00-23-007 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
07-31-407 การออกแบบสถาปตยกรรม 7 4(2-6-6) 00-23-008 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
07-31-509 โครงรางวิทยานิพนธ 3(1-6-4) 00-23-009 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่การสื่อสาร 3(3-0-6) 
07-31-510 วิทยานิพนธ 10(0-30-10) 00-23-010 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่งานอาชีพ 3(3-0-6) 
07-31-311 ทฤษฎีและวิธีการออกแบบสถาปตยกรรม 1 2(2-0-4) 00-23-011 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
07-31-312 ทฤษฎีและวิธีการออกแบบสถาปตยกรรม 2 2(2-0-4) 00-23-012 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ  3(3-0-6) 
2.3 กลุมวิชาเทคโนโลย ี 23 00-23-013 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี  00-23-014 ภาษาพมาเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
07-32-101 วัสดุและเทคโนโลยีการกอสราง 1 2(1-3-3) 00-23-015 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
07-32-102 วัสดุและเทคโนโลยีการกอสราง 2 2(1-3-3) 00-23-016 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
07-32-203 วัสดุและเทคโนโลยีการกอสราง 3 2(1-3-3) 00-23-017 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 

07-32-204 วัสดุและเทคโนโลยีการกอสราง 4 2(1-3-3) 00-23-018 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
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07-32-205 ระบบประกอบอาคาร 1 2(2-0-4) 00-23-019 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) ปรับเปลี่ยนตาม 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

07-32-306 ระบบประกอบอาคาร 2 2(2-0-4) 00-23-020 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ  3(3-0-6) 

07-32-407 เทคโนโลยีโครงสราง 2(2-0-4) กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 

07-32-308 การควบคุมสภาวะแวดลอมในอาคาร 3(2-3-5) วิชาบังคับ  3 

07-32-409 การออกแบบแสงธรรมชาติ 3(2-3-5) 00-31-001 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) 
07-32-510 การออกแบบอาคารเพือ่การอนุรักษพลังงาน 3(2-3-5) วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 
2.4 กลุมวิชาสนับสนุน แผนการศึกษาท่ี 1 24 ใหเลือกศึกษาจากกลุมคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร  
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี  รายวิชาคณิตศาสตร  
07-33-201 ภูมิสถาปตยกรรมเบือ้งตน 2(1-3-3) 00-31-002 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
07-33-202 ตกแตงภายใน 2(1-3-3) รายวิชาวิทยาศาสตร  
07-33-303 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบและ 

เขียนแบบ 1 
3(2-3-5) 00-32-001 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมกบั

ชีวิต 
3(3-0-6) 

07-33-304 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและ 
เขียนแบบ 2 

3(2-3-5) 00-32-002 คุณคาของสัตวเลี้ยง 3(3-0-6) 

07-33-305 การประมาณราคา 2(2-0-4) 00-32-003 การแกปญหาดวยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

3(3-0-6) 

07-33-406 การวางผงัโครงการ 2(1-3-3) 00-32-004 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 
07-33-407 การวางผงัเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง

เบื้องตน 
2(1-3-3) 00-32-005 การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพ   3(2-2-5) 

07-33-408 การตรวจและควบคุมงานกอสราง 2(2-0-4) กลุมบูรณาการ ไมนอยกวา 6 
07-33-409 การวิเคราะหโครงการ 2(1-3-3) วิชาบังคับ 3 
07-33-410 การบริหารอาคาร 2(2-0-4) 00-41-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงัคม   3(2-2-5) 
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07-33-511 การปฏิบัติวิชาชีพ 2(2-0-4)    ปรับเปลี่ยนตาม 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2559 

แผนการศึกษาท่ี 2 21 วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี  ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาในกลุมบูรณาการ  

07-33-201 ภูมิสถาปตยกรรมเบือ้งตน 2(1-3-3) 00-41-002 มหัศจรรยแหงบัว 3(3-0-6) 
07-33-202 ตกแตงภายใน 2(1-3-3) 00-41-003 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง 3(3-0-6) 
07-33-303 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบและ 

เขียนแบบ 1 
3(2-3-5) 00-41-004 วิถีชุมชน 3(3-0-6) 

07-33-305 การประมาณราคา 2(2-0-4) 00-41-005 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
07-33-406 การวางผงัโครงการ 2(1-3-3) 00-41-006 ภาคตะวันออกศึกษา 3(3-0-6) 
07-33-407 การวางผงัเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง

เบื้องตน 
2(1-3-3) 00-41-007 เหตุการณโลกรวมสมัย 3(3-0-6) 

07-33-408 การตรวจและควบคุมงานกอสราง 2(2-0-4) 00-41-008 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะหปญหา 3(2-2-5) 
07-33-409 การวิเคราะหโครงการ 2(1-3-3) 00-41-009 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร 3(3-0-6) 
07-33-410 การบริหารอาคาร 2(2-0-4) 00-41-010 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
07-33-511 การปฏิบัติวิชาชีพ 2(2-0-4) 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  136  
2.5 กลุมวิชาชีพเลือก  กลุมวิชาพ้ืนฐาน 13  
แผนการศึกษาท่ี 1 13 ใหศึกษารายวิชาตอไปน้ี   
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี  07-30-101 การเขียนภาพรางและการแสดงแบบ 3(1-6-4) รายวิชาใหม 
วัสดุและวิธีการกอสราง  07-30-102 พื้นฐานการออกแบบสถาปตยกรรม 4(2-6-6) ปรับรหัสและปรับปรงุรายวิชา 
07-34-201 สํารวจ 2(1-3-3) 07-30-103 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
07-34-402 การจัดการงานกอสราง 2(2-0-4) 07-30-204 พื้นฐานสถาปตยกรรมไทย 3(1-6-4) ปรับรหัสวิชา 
07-34-403 ระบบงานกอสรางสําเร็จรูป 2(2-0-4)     
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07-34-404 ระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง 2(2-0-4)    
07-34-405 ระบบอาคารขนาดใหญ 2(2-0-4) กลุมวิชาหลัก 52 ปรับเพ่ิม  7  หนวยกิต 
07-34-406 การวิเคราะหราคา 2(2-0-4) ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี   
พลังงานและสภาวะสิ่งแวดลอม  07-31-101 การออกแบบสถาปตยกรรม 1 4(2-6-6) ปรับปรงุรายวิชา 
07-34-410 การจัดการพลังงานภายในอาคาร 2(2-0-4) 07-31-202 การออกแบบสถาปตยกรรม 2 4(2-6-6) ปรับปรงุรายวิชา 
07-34-411 การออกแบบแสงสวาง 2(2-0-4) 
คอมพิวเตอร  07-31-203 การออกแบบสถาปตยกรรม 3 4(2-6-6) ปรับปรงุรายวิชา 
07-34-420 คอมพิวเตอรกราฟก 3(2-3-5) 07-31-304 การออกแบบสถาปตยกรรม 4 6(2-12-8) ปรับปรงุรายวิชา 
07-34-421 การจัดการคอมพิวเตอรเพื่องาน

สถาปตยกรรม 
3(2-3-5) 07-31-305 การออกแบบสถาปตยกรรม 5 6(2-12-8) ปรับปรงุรายวิชา 

โครงสรางอาคาร  07-31-406 การออกแบบสถาปตยกรรม 6 6(2-12-8) ปรับปรงุรายวิชา 
07-34-230 กลศาสตรโครงสราง 3(2-3-5) 07-31-407 การออกแบบสถาปตยกรรม 7 6(2-12-8) ปรับปรงุรายวิชา 
07-34-331 การออกแบบโครงสรางอาคาร 3(2-3-5) 07-31-408 โครงรางวิทยานิพนธ 3(1-6-4) ปรับรหัสวิชา 
การอนุรักษสถาปตยกรรม  07-31-509 วิทยานิพนธ 10(0-30-10) ปรับรหัสวิชา 
07-34-440 สถาปตยกรรมไทยพื้นถ่ิน 2(2-0-4) 07-31-310 ทฤษฎีและวิธีการออกแบบสถาปตยกรรม 3(3-0-6) วิชาใหม 
07-34-441 การปรับปรงุการใชสอยอาคาร 2(2-0-4) กลุมวิชาเทคโนโลย ี 36 ปรับเพ่ิม 13 หนวยกิต 
07-34-542 สถาปตยกรรมไทย 2(1-3-3) ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี   
07-34-543 การอนุรกัษสถาปตยกรรมและชุมชน 2(2-0-4) 07-32-101 วัสดุและเทคโนโลยีการกอสรางไมและ

คอนกรีต 
3(1-6-4) วิชาใหม 

วิชาท่ัวไป  07-32-102 วัสดุและเทคโนโลยีการกอสรางเหล็ก 3(1-6-4) วิชาใหม 
07-34-050 สัมมนา 2(1-3-3) 07-32-107 การเขียนแบบสถาปตยกรรม 1 3(1-6-4) ยายมาจากกลุมวิชาพื้นฐาน 
07-34-051 สุนทรียศาสตร 2(2-0-4) 07-32-203 วัสดุและเทคโนโลยีการกอสรางอาคารสงู 3(1-6-4) วิชาใหม 
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07-34-052 การถายภาพ 3(2-3-5) 07-32-208 การเขียนแบบสถาปตยกรรม 2 3(1-6-4) ยายมาจากกลุมวิชาพื้นฐาน 
07-34-053 การจัดนิทรรศการ 3(2-3-5) 07-32-209 การเขียนแบบสถาปตยกรรม 3 3(1-6-4) ยายมาจากกลุมวิชาพื้นฐาน 
07-34-054 การบริหารกระบวนการเพือ่เพิม่ผลผลิต 3(3-0-6) 07-32-310 การเขียนแบบสถาปตยกรรม 4 3(1-6-4) ยายมาจากกลุมวิชาพื้นฐาน 
วิชาปฏิบัติวิชาชีพ  07-32-304 ระบบประกอบอาคาร 3(3-0-6) วิชาใหม 
07-34-460 การฝกงานทางสถาปตยกรรม 0(0-300-0) 07-32-311 การเขียนแบบสถาปตยกรรม 5 3(1-6-4) ยายมาจากกลุมวิชาพื้นฐาน 
   07-32-405 เทคโนโลยีโครงสราง 3(3-0-6) ปรับรหัสและปรับปรงุรายวิชา 
การออกแบบสถาปตยกรรม  07-32-406 การออกแบบอาคารเพือ่การอนุรักษพลังงาน 3(2-3-5) ปรับรหัสวิชา 
07-34-571 การออกแบบสถาปตยกรรมย่ังยืน 4(2-6-6) 07-32-412 การเขียนแบบสถาปตยกรรม 6 3(1-6-4) ยายมาจากกลุมวิชาพื้นฐาน 
  กลุมวิชาสนับสนุน 25  
แผนการศึกษาท่ี 2 16 ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี   
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี  07-33-201 ภูมิสถาปตยกรรมและการวางผงัโครงการ 3(1-6-4) ปรับปรงุรายวิชา 
วัสดุและวิธีการกอสราง  07-33-202 ตกแตงภายใน 3(1-6-4) ปรับปรงุรายวิชา 
07-34-201 สํารวจ 2(1-3-3) 07-33-203 การวางผงัเมืองเบื้องตน 3(2-3-5) วิชาใหม 
07-34-402 การจัดการงานกอสราง 2(2-0-4) 07-33-304 การออกแบบชุมชนเมืองเบื้องตน 3(1-6-4) วิชาใหม 
07-34-403 ระบบงานกอสรางสําเร็จรูป 2(2-0-4) 07-33-305 การประมาณราคา 3(3-0-6) ปรับปรงุรายวิชา 
07-34-404 ระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง 2(2-0-4) 07-33-406 การตรวจและควบคุมงานกอสราง 3(2-3-5) ปรับรหัสและปรับปรงุรายวิชา 
07-34-405 ระบบอาคารขนาดใหญ 2(2-0-4) 07-33-407 การปฏิบัติวิชาชีพ 3(3-0-6) ปรับรหัสและปรับปรงุรายวิชา 
07-34-406 การวิเคราะหราคา 2(2-0-4) 07-33-508 การออกแบบสถาปตยกรรมย่ังยืน 4(2-6-6) ยายมาจากกลุมวิชาชีพเลอืก

และปรับรหสัวิชา 
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พลังงานและสภาวะสิ่งแวดลอม  กลุมวิชาชีพเลือก   
07-34-410 การจัดการพลังงานภายในอาคาร 2(2-0-4) ใหเลือกศึกษาจากกลุมวัสดุและวิธีการกอสรางหรือ

พลังงานหรือการอนุรักษสถาปตยกรรม หรือวิชาท่ัวไป  
3  

07-34-411 การออกแบบแสงสวาง 2(2-0-4) วัสดุการวิธีการกอสราง   
คอมพิวเตอร  07-34-301 สํารวจ 2(1-3-3) ปรับรหัสวิชา 
07-34-420 คอมพิวเตอรกราฟก 3(2-3-5) 07-34-402 การจัดการงานกอสราง 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
07-34-421 การจัดการคอมพิวเตอรเพื่องาน

สถาปตยกรรม 
3(2-3-5) 07-34-403 ระบบงานกอสรางสําเร็จรูป 2(2-0-4) คงเดิม 

โครงสรางอาคาร  07-34-404 ระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง 2(2-0-4) คงเดิม 
07-34-230 กลศาสตรโครงสราง 2(2-0-4) 07-34-405 ระบบอาคารขนาดใหญ 3(3-0-6) ปรับปรงุรายวิชา 
07-34-331 การออกแบบโครงสรางอาคาร 3(3-0-6)    
การอนุรักษสถาปตยกรรม  พลังงานและสภาวะสิ่งแวดลอม   
07-34-440 สถาปตยกรรมไทยพื้นถ่ิน 2(2-0-4) 07-34-406 การจัดการพลังงานภายในอาคาร 2(2-0-4) ปรับรหัสวิชา 
07-34-441 การปรับปรงุการใชสอยอาคาร 2(2-0-4) 07-34-407 การออกแบบแสงสวาง 2(2-0-4) ปรับรหัสวิชา 
07-34-542 สถาปตยกรรมไทย 2(1-3-3) 07-34-308 การควบคุมสภาวะแวดลอมในอาคาร 3(2-3-5) ยายมาจากลุมเทคโนโลยีและ

ปรับรหัสวิชา 
07-34-543 การอนุรกัษสถาปตยกรรมและชุมชน 2(2-0-4) 07-34-409 การออกแบบแสงธรรมชาติ 3(2-3-5) ยายมาจากลุมเทคโนโลยีและ

ปรับรหัสวิชา 
วิชาท่ัวไป  คอมพิวเตอร   
07-34-050 สัมมนา 2(1-3-3) 07-34-410 คอมพิวเตอร 3(2-3-5) ปรับรหัสวิชา 
07-34-051 สุนทรียศาสตร 2(2-0-4) 07-34-411 การจัดการคอมพิวเตอรเพื่องาน

สถาปตยกรรม 
3(2-3-5) ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หนวยกิต ความแตกตาง 

07-34-052 การถายภาพ 3(2-3-5) 07-34-412 คอมพิวเตอรประกอบฐานขอมลูสารสนเทศ
งานเขียนแบบ 
 

3(2-3-5) วิชาใหม 

07-34-053 การจัดนิทรรศการ 3(2-3-5) 
07-34-054 การบริหารกระบวนการเพือ่เพิม่ผลผลิต 3(3-0-6) 
วิชาปฏิบัติวิชาชีพ  โครงสรางอาคาร   
07-34-461 การเตรียมความพรอมสหกจิศึกษา 1(0-3-1) 07-34-413 กลศาสตรโครงสราง 2(2-0-4) ปรับรหัสวิชา 
07-34-562  สหกจิศึกษา 6(0-40-0)     
หมายเหตุ กอนนักศึกษาออกไปสหกจิศึกษาตองอบรม
เกี่ยวกับการเตรียมสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง 

 07-34-414 การออกแบบโครงสรางอาคาร 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
 การอนุรักษสถาปตยกรรม   

  07-34-415 สถาปตยกรรมไทยพื้นถ่ิน 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาและปรบัปรุง
รายวิชา 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาใดๆ  ที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  แตตองไมซ้ํา
กับวิชาในแผนการศึกษาของสาขาวิชาน้ัน 

6 
 07-34-416 การปรับปรงุการใชสอยและการอนุรักษ

สถาปตยกรรม 
3(3-0-6) รายวิชาใหม 

07-34-417 สถาปตยกรรมไทย 2(1-3-3) ปรับรหัสวิชาใหม 
   07-34-418 การอนุรกัษสถาปตยกรรมและชุมชน 2(2-0-4) ปรับรหัสวิชา 
   วิชาท่ัวไป   
   07-34-419 สัมมนาและการจัดนิทรรศการ 3(2-3-5) วิชาใหม 
   07-34-420 สุนทรียศาสตร 2(2-0-4) ปรับรหัสวิชา 
   07-34-421 การวิเคราะหโครงการ 2(1-3-3) ยายมาจากกลุมวิชาสนับสนุน 
   07-34-422 การบริหารอาคาร 2(2-0-4) ยายมาจากกลุมวิชาสนับสนุน 
      
   กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ 7  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หนวยกิต ความแตกตาง 

   ใหเลือกศึกษากลุมวิชาตอไปน้ี กลุมใดกลุมหน่ึง ดังน้ี 
   กลุมวิชาฝกงาน   
   07-34-423 การเตรียมความพรอมการฝกงานดาน

สถาปตยกรรม 
1(0-3-1) รายวิชาใหม 

07-34-424 การศึกษา หรือฝกงาน หรอืฝกอบรม 
ตางประเทศดานสถาปตยกรรม 

6(0-40-0) รายวิชาใหม 

   กลุมวิชาสหกิจศึกษา   
   07-34-496 การเตรียมความพรอมสหกจิศึกษา 1(0-3-1) ยายมาจากกลุมวิชาชีพเลอืก 
   เลือกอยางใดอยางหน่ึง   
   07-34-497 สหกจิศึกษา 6(0-40-0) ยายมาจากกลุมวิชาชีพเลอืก 
   หรือ    
   07-34-498 การเรียนรูอิสระ 6(0-40-0) รายวิชาใหม 
   หรือ   
   07-34-499 การศึกษา  หรือฝกงาน  หรือฝกอบรม

ตางประเทศ 
6(0-40-0) รายวิชาใหม 

   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาใดๆ ที่เปดสอนใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
แตตองไมซ้ํากบัวิชาในแผนการศึกษาของสาขาวิชาน้ัน 

6 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 

1. นางสาวศศิธร  คลายชม   ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย  

  

 

ผลงานทางวิชาการ                                                                                                 
งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ/เผยแพร 
Klaichom, S. & Pinijvarasin, W. (2015). Some Mutual Relations for Remaining Local Commercial 

Community in Ta Chang Market of  Sing  Buri  Province, Thailand, Thammasat Review 
2015, 18(2), 58-71.  

ศศิธร คลายชม, และวันดี พินิจวรสิน. (2556). วิถีการดํารงอยูของเรอืนคาขายพื้นถ่ินในตลาดบานแพนอําเภอ
เสนาจังหวัดพระนครศรอียุธยา. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 6(3), 671-683. 

 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพร  
 -ไมม-ี 
 
งานวิจัย  
 -ไมม-ี 
 
แตงตํารา  
 

ศศิธร คลายชม. (2558). ความรูเบื้องตนในการออกแบบสถาปตยกรรม.กรุงเทพฯ: สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก. 108 น. 

  
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

1. พื้นฐานการออกแบบสถาปตยกรรม 
2. การออกแบบสถาปตยกรรม 3 
3. การออกแบบสถาปตยกรรม 4 
4. ทฤษฎีและวิธีการออกแบบสถาปตยกรรม 1 

 
 
 
 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิง่แวดลอมสรรคสราง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2558 
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปตยกรรม) มหาวิทยาลยัศิลปากร 2547 
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545 
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ประสบการณ 

1. เปนผูพิจารณาบทความเพื่อนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครัง้ที ่8 

2. ผูเช่ียวชาญ ในโครงการ WORKSHOP OF PLANNING AND URBAN DESIGN ระหวาง 
Atelier of France and Bangkok Metropolitan Administration (BMA) 

3. วิทยากรอบรม โปรแกรม AutoCAD ศูนยอบรมคอมพวิเตอรกราฟฟก NETDESIGN 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 

2. นายพูกัน  สายดวง  ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย  

  
ผลงานทางวิชาการ                                                                                                 
งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ/เผยแพร 
พูกัน  สายดวง. (2557). การพฒันาประสทิธิภาพความเปนฉนวนปองกันความรอนของผนังดินลูกรังผสมเถา

ปาลมนํ้ามัน และเสนใยปาลมนํ้ามัน เพื่อใชเปนผนังรับนํ้าหนักแบบบดอัด. ใน ผลงานวิจยัภายใต
งานวิจยั มุงเปาตอบสนองความตองการพัฒนาประเทศโดยเรงดวน กลุมเรื่องปาลมนํ้ามนั ป 2557  
เมือ่วันที่ 17-18 มีนาคม 2557 (น. 60-70). กรงุเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ. 

 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพร    
 -ไมม-ี 
 
งานวิจัย  
 -ไมม-ี 
 

แตงตํารา  
 -ไมม-ี 
 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1. การวางผงัเมืองเบื้องตน 
2. การออกแบบชุมชนเมือง 
3. การออกแบบสถาปตยกรรม 6 
4. ภูมิสถาปตยกรรมและการวางผงัโครงการ 
 

ประสบการณ 
1. พ.ศ.2551 – 2552  สถาปนิกบริษัท ARCHITECT,  KEY BOX. CO, LTD 
2. พ.ศ.2547 – 2548  สถาปนิกบริษัท JUNIOR ARCHITECT,  MINERVA. CO, LTD

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (การออกแบบชุมชนเมือง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552 

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2547 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 

3. นายณัฐภูมิ รับคําอินทร   ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย  

  

ผลงานทางวิชาการ                                                                                                 
งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ/เผยแพร 
พรจิต  พีระพัฒนกุล, และณัฐภูมิ  รับคําอินทร. (2560). การจัดทําแผนที่มรดกวัฒนธรรมเมืองหนา

ดาน : เมืองกาญจนบุรี (เกา) อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. ใน การประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 (น.63-76). ชลบุรี: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 

พรจิต  พีระพัฒนกุล, และณัฐภูมิ  รับคําอินทร. (2559). การศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินชุมชน
ปากนํ้าประแสรจังหวัดระยอง. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 
9 เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 (น. 700-715). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก.  

พรจิต  พีระพัฒนกุล, และณัฐภูมิ  รับคําอินทร. (2558). รูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถิ่น  ชุมชนแกลง  
จังหวัดระยอง. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 
(น. 412-413). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 

พรจิต  พีระพัฒนกุล, และณัฐภูมิ  รับคําอินทร. (2557). รูปแบบสถาปตยกรรมเรือนคาขายพื้นถ่ิน 
ชุมชนตลาดอางศิลา จังหวัดชลบุรี. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก 
มรภ.กลุมศรีอยุธยาและราชนครินทรวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 14-16 
พฤษภาคม 2557 (น. 422-423). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 

 
 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพร  
     -ไมม-ี 
 
งานวิจัย  
 -ไมม-ี 
 

แตงตํารา  
 -ไมม-ี 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปตยกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2553 

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปตยกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2549 
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รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1. การออกแบบสถาปตยกรรม 2 
2. การออกแบบสถาปตยกรรม 7 
3. การออกแบบแสงสวาง 
4. การออกแบบแสงธรรมชาติ 

 

ประสบการณ 
อาจารยพิเศษ 
ป พ.ศ. 2553-2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุร ี
ป พ.ศ. 2558-2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุร ี
ป พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาทานเจาคุณทหาร ลาดกระบัง ฝงครุศาสตร
สถาปตยกรรม 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกมหาลัย 
1. ป พ.ศ. 2554-2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุร ี
ป พ.ศ. 2558-2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุร ี
รวมงานกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย 
ป พ.ศ. 2555 กรรมการมาตราฐานเขียนแบบกอสรางของสมาคมสถาปนิกสยามฯ 
ป พ.ศ. 2556 รวมออกแบบโรงละคร กับ นาฏยศาลาหุนละครเลก็โจหลุยส 
ป พ.ศ. 2560 รวมออกแบบโรงเรียนพระดาบส กบั มูลนิธิพระดาบส 
ผลงานวิชาชีพสถาปนิกอิสระ 
ป พ.ศ. 2553 ออกแบบปรับปรงุบานพักอาศัย 2 ช้ัน PP House ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี
ป พ.ศ. 2554 ออกแบบสนามฟุตซอล TK Arena บางบัวทอง จ.นนทบุร ี
ป.พ.ศ. 2555 ออกแบบปรบัปรุงบานพักอาศัย รัชดาซอย 3 รัชดาซอย 3 จ.กรงุเทพมหานคร 
ป พ.ศ. 2556 ออกแบบอพารทเมน 5 ช้ัน มาเรียน อพารทเมน บางมด จ.กรงุเทพมหานคร 
ป พ.ศ. 2557 ออกแบบบานพกัอาศัย 2 ช้ัน บานสวนชาง จ.ปทุมธานี 
ป พ.ศ. 2558 ออกแบบปรับปรงุหองประชุม หองกายภาพบาํบัด โรงพยาบาลสวนผึง้ สวนผึ้ง จ.
ราชบุร ี
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 

4. นางสาวพรจิต พีระพัฒนกุล ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย  สาขาเชี่ยวชาญ สถาปตยกรรม 
 

 

ผลงานทางวิชาการ                                                                                                 
งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ/เผยแพร 
 

พรจิต  พีระพัฒนกุล, และณัฐภูมิ  รับคําอินทร. (2560). การจัดทําแผนที่มรดกวัฒนธรรมเมืองหนาดาน : 
เมืองกาญจนบุรี (เกา) อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  
มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 (น.63-76). ชลบุรี: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. 

 

พรจิต  พีระพัฒนกุล. (2560). การจัดทําแผนที่มรดกภูมิทัศนวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 
ชุมชนซากแงว จังหวัดชลบุรี. ใน การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแหงชาติ วิจัย
วัฒนธรรม ครั้งที่ 7 กาวขามอคติสูวัฒนธรรม 4.0 (น. 350-365). กรุงเทพมหานคร:  
กรมสงเสริมวัฒนธรรม. 

พรจิต  พีระพัฒนกุล, และณัฐภูมิ  รับคําอินทร. (2559). การศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินชุมชน
ปากนํ้าประแสรจังหวัดระยอง. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 
9 เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 (น. 700-715). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

         ราชมงคลตะวันออก.  
พรจิต  พีระพัฒนกุล, และณัฐภูมิ  รับคําอินทร. (2558). รูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถิ่น  ชุมชนแกลง  

จังหวัดระยอง. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 
(น. 412-413). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 

พรจิต  พีระพัฒนกุล, และณัฐภูมิ  รับคําอินทร. (2557). รูปแบบสถาปตยกรรมเรือนคาขายพื้นถ่ิน 
ชุมชนตลาดอางศิลา จังหวัดชลบุรี. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก 
มรภ.กลุมศรีอยุธยาและราชนครินทรวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 14-16 
พฤษภาคม 2557 (น. 422-423). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 

 
บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพร  
     -ไมม-ี 
 
 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (สถาปตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 
2543 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (สถาปตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง 

2534 
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งานวิจัย  
 -ไมม-ี 
 

แตงตํารา  
พรจิต พรีะพฒันกลุ. (2560). ภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนจนีโบราณชากแงว. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 158 น. 
 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ  
        1. การควบคุมสภาวะแวดลอมอาคาร 
 2. สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 
 3. สัมมนา 
 

ประสบการณ   
1. คณะกรรมการการดําเนินโครงการถนนวัฒนธรรม จงัหวัดกาํแพงเพชร และจงัหวัดสุโขทัย 
2. เขารวมกจิกรรม Symposium on Community Conservation Asia Perspective   

จังหวัดสงขลา 
3. เขารวมโครงการคืนชีวิตใหกบัเมอืงเกา จังหวัดสงขลา 
4. เขารวมโครงการจัดทําแผนที่วัฒนธรรมเพื่อการพฒันาเชิงพืน้ที่ สถาบันคลงัสมองของชาติ 

ภายใตมูลนิธิสงเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ณ จังหวัดเชียงใหม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



124 
 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 

5. นายอาร ี เลาะเหม็ง  ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย  สาขาเชี่ยวชาญ  สถาปตยกรรม 
 

 

ผลงานทางวิชาการ                                                                                                 
งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ/เผยแพร 
Lohmeng, A., Sudasna, K. & Tondee, T. (2017). State of the Art of Green Building Standard 

and Certification System Development in Thailand. Energy Procedia October 
2017, 2(138), 417-422. 

อารี  เลาะเหมง็. (2559). แนวทางการประเมินเพื่อปรบัปรุงอาคารตามเกณฑอาคารเขียว   : กรณีศึกษา 
อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 เมื่อวันที ่24-26 สิงหาคม 2559 (น. 318-319). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 

 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพร  
     -ไมม-ี 
 
งานวิจัย  
 -ไมม-ี 
 

แตงตํารา    
อารี  เลาะเหมง็. (2557). การวิเคราะหโครงการเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม (ฉบับปรบัปรุง). 

กรงุเทพมหานคร: สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 95 น. 

 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ  
        1. การตรวจและควบคุมงาน 
 2. การวิเคราะหโครงการ 
 3. การบรหิารอาคาร 
 4. การปฏิบัติวิชาชีพ 
 5. คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบและเขียนแบบ 1 
 
 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

เคหพฒันศาสตรมหาบัณฑิต (เคหการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (สถาปตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 
2538 
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ประสบการณ   
1. ผูเช่ียวชาญอาคารเขียว สถาบันอาคารเขียวไทย 
2. ประวัติการฝกอบรม 
  - First International Conference on “Italian – Thai Studies” From the Nineteenth    
Century to Present to commemorate the centennial of King Rama V’s first visit to 
Europe. (November, 1997) 
 - การอบรมการบรหิารการจัดการอาคารชุดอยางมืออาชีพ จัดโดยสถาบันนักบริหารอาคารชุด 
(ตุลาคม 2542) 
 - การอบรมการจัดการอาคาร จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม (พฤศจิกายน 2542) 
 - การอบรมผูเช่ียวชาญอาคารเขียว จัดโดยสถาบันอาคารเขียวไทย (ตุลาคม 2556) 
  - การอบรม พรบ.ควบคุมอาคาร 2558จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ (พฤศจกิายน 2558) 
3. สามัญสถาปนิก ผลงานออกแบบสถาปตยกรรมทีผ่านมามีดังน้ี 
 ผลงานการออกแบบงานสถาปตยกรรม  
  พ.ศ. 2547  
    -  บานพักอาศัยสูง 3 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 538 ตร.ม. เขตประเวศ กทม.  
    -  บานพักอาศัยสูง 2 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 295 ตร.ม. อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี   
  พ.ศ.2549  
    -  บานพักอาศัยสูง 2 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 625 ตร.ม. จ.สมทุรปราการ  
  พ.ศ. 2550  
    - บานพักอาศัยสูง 2 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 322 ตร.ม. ม.ไพรมเนเจอรวิลลา ออนนุช กทม.  
    -  อาคารสํานักงานสูง 2 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 597 ตร.ม. อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
    -  อาคารสํานักงานสูง 9 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 17,305.75 ตร.ม. อ.บางพระ จ.ชลบุรี  

 -  อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมหลังการเกบ็เกี่ยว 2 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 850.72 ตร.ม. อ.บางพระ 
จ.ชลบรุี  

-  อาคารอเนกประสงคและกจิการนักศึกษาสงู 2 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 7,286 ตร.ม. อ.บางพระ  
จ.ชลบรุี  

-  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสูง 1 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 576 ตร.ม. วข.จันทบุรี จ.จันทบุรี  
-  โรงเรือนเลี้ยงสกุรช้ันเดียว พื้นที่ใชสอย 728 ตร.ม. วข.จนัทบุรี จ.จันทบรุี  
-  โรงเรือนสัตวทดลองช้ันเดียว พื้นที่ใชสอย 260 ตร.ม. วข.จันทบรุี จ.จันทบุรี  
-  เรือนเพาะชําช้ันเดียว พื้นที่ใชสอย 294 ตร.ม. วข.จันทบรุี จ.จันทบรุี  
-  โรงฆาเช้ือช้ันเดียว พื้นที่ใชสอย 210 ตร.ม. อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

 พ.ศ. 2551 – 2552  
-  อาคารพักอาศัยรวมสูง 4 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 2,831 ตร.ม. วข.จันทบรุี จ.จันทบุรี  
-  อาคารที่พัก ขรก. ระดับ 5-6 สูง 3 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 1,896.15 ตร.ม. จ.จันทบรุี  
-  อาคารปฏิบัติการช้ันเดียว พื้นที่ใชสอย 1,352 ตร.ม. อ.บางพระ จ.ชลบรุี  
-  โรงรีดนมวัวช้ันเดียว พื้นที่ใชสอย 365 ตร.ม. วข.จันทบรุี จ.จันทบรุี  
-  โรงพยาบาลสัตวเลก็ช้ันเดียว พื้นที่ใชสอย 1,303 ตร.ม. อ.บางพระ จ.ชลบรุี  
พ.ศ. 2553  
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-  อาคารเรียนสูง 10 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 13,168 ตร.ม. อ.บางพระ จ.ชลบรุี  
-  บานพักอาศัยสูง 2 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 485 ตร.ม. ม.ปญญา จ.ชลบรุี  

 พ.ศ. 2554  
    - อาคารพักอาศัยสูง 3 ช้ัน 34 หนวย พื้นที่ใชสอย 987 ตร.ม. อ.เมอืง จ.ฉะเชิงเทรา  
  พ.ศ. 2555 – 2556  
    -  ทาวนเฮาส 2 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 260 ตร.ม. ต.บางศรเีมือง อ.เมือง จ.นนทบรุี  
    -  บานพักอาศัยสูง 2 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 900 ตร.ม. อ.บานโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา  
    -  บานพักอาศัย 1 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 230 ตร.ม. อ.บานโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา  
  พ.ศ. 2557  
    -  อาคารเรียนสูง 10 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 10,000 ตร.ม. วข.จันทบุรี จ.จันทบรุี  
    -  โรงงาน พื้นที่ใชสอย 350 ตร.ม. ต.เขาคันทรง อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี  
  พ.ศ. 2558  
    -  อาคารโรงงานและสํานักงาน พื้นที่ใชสอย 3,000 ตร.ม. ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี  
    -  ปรับปรงุอาคารโรงซอมอากาศยาน พื้นที่ใชสอย 1,000 ตร.ม. วข.เทคนิคกรุงเทพ  
  พ.ศ. 2559  

 -  อาคารรานขายยา พื้นที่ใชสอย 170 ตร.ม. ตลาดเสนีย ซ.28 ถ.เพชรเกษม ข.ภาษีเจริญ 
กทม.  

    -  อาคารนันทนาการ พื้นที่ใชสอย 5,000 ตร.ม. ซ.คลองหลวง 27 ถ.พหลโยธิน รังสิต กทม.  
 -  บานพักอาศัย 3 ช้ัน พื้นที่ใชสอย 290 ตร.ม. ซ.สินพฒันาธานี ถ.กําแพงเพชร 6 ข.หลักสี่ 
กทม.  

    -  บานมั่นคง 112 หนวย พื้นที่ใชสอย 7,084 ตร.ม. ซ.พหลโยธิน 54/1  ข.สายไหม กทม. 
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รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 
 

1. คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

  1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร              ประธานกรรมการ 
  2. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย                             รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวศศิธร  คลายชม                                 กรรมการ 
  4. นายพูกัน  สายดวง                                     กรรมการ 
  5. นายณัฐภูมิ  รับคําอินทร                                กรรมการ          
  6. ผูชวยศาสตราจารยอารี  เลาะเหมง็                        กรรมการ 
  7. ผูชวยศาสตราจารยพรจิต  พีระพฒันกลุ                 กรรมการ 
  8. นางสาวสลุาวัลย  ทันใจชน                              กรรมการ 
  9. นายณฐพงศ  พวงภิญโญ                                กรรมการและเลขานุการ 
 
2. ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก 
  1. รองศาสตราจารยสุรศักด์ิ  กังขาว                     กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ  
  2. ผูชวยศาสตราจารยบญุเสรมิ  เปรมธาดา                กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ  
  3. ผูชวยศาสตราจารยฐิติวัฒน  นงนุช                   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ  
  4. ผูชวยศาสตราจารยชนิกานต  ย้ิมประยูร                กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ  
  5. นายสุเมธ  ฐิตาริยกลุ                           กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ  
  6. นายอดุลย  เหรญัญะ                           กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ       
  7. นายณัฐสันต  หนูแกว                           กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ  
  8. นายสุริยะ  อัมพันศิริรัตน                         กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ  
  9. นายพรธรรม  ธรรมวิมล                          กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ  
  10. นายปรีชา  นวประภากุล                         กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ  
 
3. ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 
  1. รองศาสตราจารยสุรศักด์ิ  กังขาว         กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ 
  2. ผูชวยศาสตราจารยฐิติวัฒน  นงนุช         กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ 
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ขอบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วาดวย การศกึษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 




































