
1 
 

 
      
 

คูมือนักศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี (5 ป) 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

ประจําปการศึกษา 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ     นามสกุล      
 

รหัสนักศึกษา    เบอรติดตอ      
 

อาจารยที่ปรึกษา          
 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
 

ติดรูปถายนักศึกษา 



2 
 

สาสนจากประธานหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
 

ในนามหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอตอนรับนักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา 2562  ดวยความยินดีอยางย่ิง ทางหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตเปดสอนในหลักสูตร  
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)  ที่มุงเนนผลิตบุคลากรทางสถาปตยกรรมที่มีความรูและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได  รวมถึงปลูกฝงใหเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  โดยไมละทิ้งภูมิปญญาที่ดีในอดีต  
จึงหวังเปนอยางย่ิงวานักศึกษาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน  เพือ่ความสําเร็จของตนเองและนําความรูและความสามารถไป
ใชใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตอไป 

สุดทายน้ี  ขอใหนักศึกษาใหมทุกคนจงมีแตความสุขความเจริญ  แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจมีสติปญญา
และความเพียรพยายามอดทนที่จะศึกษาจนสําเร็จดังต้ังใจ 
 
 

(ดร.นิธิ  ลิศนันท)  
ประธานหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
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หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร           25501481107727 
ภาษาไทย :       สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
ภาษาอังกฤษ :       Bachelor of Architecture Program in Architecture 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :  สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (สถาปตยกรรม) 
   ชื่อยอ   :         สถ.บ. (สถาปตยกรรม) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :      Bachelor of Architecture (Architecture) 
   ชื่อยอ   :  B.Arch. (Architecture) 
 
3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
4. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1 ปรัชญา  
สืบสานสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ศิลปนพ้ืนบาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สํานึกดีสิ่งแวดลอมนอมนําสูชุมชน 
4.2 ความสําคัญ  
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ. 5 ป) สาขาวิชาสถาปตยกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา มีที่มาจากความตองการขยายการศึกษาในสาขาวิชาชีพขาดแคลน เพื่อผลิตบุคลากรรองรับความ
ตองการของทองถิ่นทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตอบสนองนโยบายการผลิตบัณฑิต สายวิชาชีพใหมากขึ้น และ
รองรับการเติบโตทางดานเศรษฐกิจระดับชุมชน ระดับภูมิภาคของประเทศและตางประเทศ โดยมุงเนนสถาปตยกรรม
ทองถิ่น สอดคลองกับสภาพภูมิศาสตร สิ่งแวดลอมที่เปนลักษณะเฉพาะของภูมิภาค ทําใหผูเรียนสามารถถายทอด
และประยุกตองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น ในแงของประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี สภาพแวดลอมของชุมชน 
นํามาใชสรางสรรคงานสถาปตยกรรมที่มีคุณคาได 

นอกจากน้ี ยังมุงเนนพัฒนาบัณฑิต ใหเปน “สถาปนิกอาชีพ” คือ มีทักษะการคิด และถายทอดจาก
จินตนาการมาเปนผลงานออกแบบใหใชประโยชน มีความชํานาญในการใชเครื่องมือ ฝกปฏิบัติในชั้นเรียนและ
ภาคสนาม โดยบูรณาการองคความรูเพื่อสรางสรรคงานสถาปตยกรรมได มีความสามารถในการทํางานรวมกับทองถิน่ 
ชุมชน เพ่ือความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานจริงใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนหรือสามารถสรางสรรคงานโดย
อิสระได 
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4.3 วัตถุประสงค  
เพ่ือผลิตบัณฑิต หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ใหมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ดังน้ี 
4.3.1 มีความรูความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม โดยยึดหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.3.2 มีความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีที่ใชกับงานสถาปตยกรรม โดยสามารถแกปญหา ประยุกตใช และ

บริการใหแกชุมชน 
4.3.3 บูรณาการในการออกแบบงานสถาปตยกรรมใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และบริบททางสังคม 

วัฒนธรรม 
4.3.4 ตระหนักถึงคุณคาและสืบสานสถาปตยกรรมทีเ่กิดจากภูมิปญญา และเทคโนโลยีประจําทองถิ่น 

 
5.  วิชาเอก  

ไมม ี
 
6.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

165 หนวยกิต 
 
7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รูปแบบ     

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป 
7.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
7.3 ภาษาท่ีใช     

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย  
 7.4 การรับเขาศึกษา    

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
 7.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น    

ไมม ี
 7.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา  

8.1 สถาปนิกในหนวยงานราชการ ไดแก อาจารย สถาปนิกประจําหนวยงาน สถาปนิกควบคุมงาน สถาปนิก
หนวยงานประจําทองถิ่น 

8.2 สถาปนิกในหนวยงานเอกชน ไดแก สถาปนิกออกแบบโครงการ สถาปนิกผูควบคุมงาน พนักงานเขียน
แบบ พนักงานประมาณราคา พนักงานควบคุมงานกอสราง ผูเขียนแบบ และผูนําเสนอแบบทางสถาปตยกรรม 

8.3 สถาปนิกอิสระ 
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9. บุคลากรหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
 

 

ชื่อ – นามสกุล : ดร.นิธิ  ลิศนันท               
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : ประธานหลักสูตร 
วุฒิการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สถ.ด.) 
สาขาวิชา : สถาปตยกรรม 
ปที่จบ : 2553 
สถาบันที่จบ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

ชื่อ – นามสกุล : อาจารยศราวุฒิ  ใจอดทน        
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจําหลักสูตร(ลาศึกษาตอ) 
วุฒิการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา : นวัตกรรมอาคาร 
ปที่จบ : 2552 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

ชื่อ – นามสกุล : อาจารยรัตนพันธ  โสภาเวทย 
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจําหลักสูตร  
วุฒิการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา : สถาปตยกรรม  
ปที่จบ : 2548 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อ - นามสกุล : อาจารยขวัญนภา  สิทธิ์ประเสริฐ 
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจําหลักสูตร 
วุฒิการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : นวัตกรรมอาคาร 
ปที่จบ : 2551 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ชื่อ - นามสกุล : อาจารยมาริสา หิรัญตียะกุล                     
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจําหลักสูตร(ลาศึกษาตอ) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : ออกแบบชุมชนเมือง 
ปที่จบ : 2551 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ชื่อ – นามสกุล : อาจารยวุฒิพงศ  แสนบุดดา   
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจํา 
วุฒิการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : สถาปตยกรรม 
ปที่จบ : 2551 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อ - นามสกุล : อาจารยศาสตรา  ต้ังใจ        
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจํา 
วุฒิการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : เทคโนโลยีอาคาร 
ปที่จบ : 2556 
สถาบันทีจ่บ : มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ชื่อ - นามสกุล : อาจารยปริญญา  เชิดเกียรติพล 
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจํา 
วุฒิการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : สถาปตยกรรมภายใน 
ปที่จบ : 2550 
สถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 
 
 

ชื่อ - นามสกุล : อาจารยบัณฑิตทัศน ทสยันไชย 
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจํา 
วุฒิการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : สถาปตยกรรม 
ปที่จบ : 2550 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   

 

 
 
 

ชื่อ – นามสกุล : ผูชวยศาสตราจารยการุณย  ศุภมิตรโยธิน               
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจําหลักสูตร  
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สถาปตยกรรมศาสตร) (ปร.ด.) 
สาขาวิชา : สถาปตยกรรม 
ปที่จบ : 2561 
สถาบันที่จบ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ชื่อ – นามสกุล : อาจารยนิธิมา หาญประโคน 
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจํา 
วุฒิการศึกษา : สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : สถาปตยกรรม 
ปที่จบ : 2555 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   

 

 

ชื่อ - นามสกุล : อาจารยสุพัตรา  ทองกลม 
ตําแหนงในการบริหารหลักสูตร : อาจารยประจํา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 
สาขาวิชา  : ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
ปที่จบ : 2557 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   

 

ชื่อ - นามสกุล : อาจารยรัฐพล ปญจอาภรณ 
ตําแหนงในการบรหิารหลักสูตร : อาจารยประจํา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด : เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (คพ.ม.) 
สาขาวิชา  : เคหการ 
ปที่จบ : 2552 
สถาบันที่จบ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    
 ชื่อ - นามสกุล  นางสาวบัณฑิตา มีย่ิง 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
สาขาวิชา   - 
ปที่จบ  2557 
สถาบันที่จบ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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10.  หลักสูตรและโครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ใชระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาไมเกิน 

10 ป 
10.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 165 หนวยกิต 
10.2 โครงสรางหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา              30  หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาภาษา    9-12  หนวยกิต 
  -  กลุมวิชามนุษยศาสตร     6-9  หนวยกิต 
  -  กลุมวิชาสังคมศาสตร     3-6  หนวยกิต 
  -  กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี   6-9 หนวยกิต 
  -  กลุมวิชาการบริหารจัดการ      3  หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา    129  หนวยกิต 
- กลุมวิชาหลักสาขา   58  หนวยกิต (เกณฑสภาสถาปนิก 45) 
- กลุมวิชาพ้ืนฐาน   19  หนวยกิต (เกณฑสภาสถาปนิก 10) 
- กลุมวิชาเทคโนโลยี   25  หนวยกิต (เกณฑสภาสถาปนิก 20) 
- กลุมวิชาสนับสนุนสาขา   27  หนวยกิต (เกณฑสภาสถาปนิก 20) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
10.3 รายวิชาในหลักสูตร   
1) ความหมายของเลขประจําวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
เลขประจําวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมาย ดังน้ี 
ลําดับเลขตําแหนงที ่ 1  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชเลข 0 เปนเลขของหมวดวิชา 
ลําดับเลขตําแหนงที ่ 2-3 หมายถึง  กลุมวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เลข 01  หมายถึง  กลุมวิชาภาษา 
เลข 02  หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร 
เลข   03   หมายถึง  กลุมวิชาสังคมศาสตร 
เลข   04   หมายถึง  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เลข   05 หมายถึง  กลุมวิชาการบริหารจัดการ 
ลําดับเลขตําแหนงที ่4-6 หมายถึง ลําดับรายวิชาในกลุมวิชา 
- หมวดวิชาเฉพาะ  

                เลขประจําวิชาในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ประกอบดวยเลข 
6 หลัก มีความหมายดังน้ี 

ลําดับเลขตําแหนงที ่1-3 ของสาขาวิชาสถาปตยกรรม คือ 555 
ลําดับเลขตําแหนงที่ 4  หมายถึง ชั้นปหรือความยาก 
เลข  1  หมายถึง  ชั้นปที่ 1 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 1 
เลข  2  หมายถึง  ชั้นปที่ 2 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 2 
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เลข  3  หมายถึง  ชั้นปที่ 3 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 3 
เลข  4  หมายถึง  ชั้นปที่ 4 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 4 
เลข  5  หมายถึง  ชั้นปที่ 5 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 5 
ลําดับเลขตําแหนงที่ 5  หมายถึง กลุมยอยของสาขาวิชา 
เลข  1  หมายถึง  กลุมวิชาหลักสาขา 
เลข  2  หมายถึง  กลุมวิชาพ้ืนฐาน 
เลข  3  หมายถึง  กลุมวิชาเทคโนโลยี 
เลข  4  หมายถึง  กลุมวิชาสนับสนุนสาขา 
เลข  5  หมายถึง  กลุมวิชาชีพ-เลือก 
ลําดับเลขตําแหนงที ่6 หมายถึง ลําดับของวิชาในกลุมยอย 

 
2) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  

  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม มีรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังนี้  
ก). หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

       ตองเรียนทุกกลุมวิชารวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยมีรายวิชาบังคับ จํานวน 25 หนวยกิต และ   
รายวิชาเลือก อยางนอย 5 หนวยกิต จากรายวิชาเลือกในกลุมวิชาใดก็ได ดังน้ี 
      1. กลุมวิชาภาษา                

1.1  บังคับ เรียน   9  หนวยกิต 
061101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(3-0-6) 
061102 ภาษาอังกฤษ 1                        2(1-2-3) 
061103 ภาษาอังกฤษ 2                       2(1-2-3) 
061104 ภาษาอังกฤษ 3                        2(1-2-3) 

1.2 เลือก  0 – 5  หนวยกิต 
061105 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ            3(3-0-6) 
061106 ความงดงามทางภาษาไทย   3(3-0-6) 
061107 ภาษาอังกฤษ 4                        2(1-2-3) 
061108 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
061109 ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน                    3(3-0-6) 
061110 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
061111 ภาษาฮินดีพื้นฐาน    3(3-0-6) 
061112 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
061113 ภาษาลาวพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
061114 ภาษาพมาพื้นฐาน   3(3-0-6) 
061115 ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
061116 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
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2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2.1  บังคับ เรียน   9  หนวยกิต 

061201 ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9  2(1-2-3) 
061202 ความเปนไทย                          3(3-0-6) 
061203 อาเซียนศึกษาและความเปนพลเมืองอาเซียน                     2(1-2-3) 
061204 การคิดเพ่ือการดําเนินชีวิต          2(1-2-3) 

2.2  บังคับเลือก เรียน   2  หนวยกิต 
061205 การเปนผูประกอบการสมัยใหม     2(1-2-3) 
061206 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต                   2(1-2-3) 
061207 การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน                                 2(1-2-3) 

2.3  เลือก เรียน   0 – 5   หนวยกิต 
061208 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต         3(3-0-6) 
061209 มนุษยกับสุนทรียภาพ                3(3-0-6) 
061210 การใชเหตุผลในสังคม                2(2-0-4) 
061211 ความรูเก่ียวกับระบบโลก สังคมโลกในปจจุบันและอนาคต   3(3-0-6) 
061212 มนุษยกับอารยธรรม                  2(2-0-4) 
061213 กฎหมายในการดํารงชีวิต             3(3-0-6) 
061214 แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง   2(2-0-4) 

 
3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

3.1  บังคับ เรียน   3  หนวยกิต 
061301 คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ        2(1-2-3) 
061302 วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ   1(0-2-1) 

3.2  บังคับเลือก                                                     
เรียน 

2   หนวยกิต 

061303  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศออนไลน              2(1-2-3) 
061304  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและสื่อประสม                     2(1-2-3) 
061305  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ        2(1-2-3) 

3.3  บังคับเลือกเรียน                                                             0-5    หนวยกิต 
061306 สิ่งแวดลอมและพลังงานเพ่ือความย่ังยืนแหงชีวิต                        3(3-0-6) 
061307 อาหารเพ่ือชีวิต                       2(1-2-3) 
061308 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน         2(1-2-3) 

ข). หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไมนอยกวา               135       หนวยกิต 
1.  กลุมวิชาหลักสาขา       เรียน   58  หนวยกิต 
555111 
555112 

มูลฐานการออกแบบสถาปตยกรรม 
การออกแบบสถาปตยกรรม 1  

 3(1-4-4) 
4(1-6-5) 



12 
 

555211 
555212 
555311 
 
555312 
555313 
555411 
555412 
555413 
555414 
555511 
555512 

การออกแบบสถาปตยกรรม 2 
การออกแบบสถาปตยกรรม 3 
พัฒนาการของแนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรม
ตะวันตก 
การออกแบบสถาปตยกรรม 4  
การออกแบบสถาปตยกรรม 5 
การออกแบบสถาปตยกรรม 6 
การออกแบบสถาปตยกรรม 7 
การจัดทําโปรแกรมเพ่ือการออกแบบสถาปตยกรรม 
การฝกประสบการณวิชาชีพทางสถาปตยกรรม 
เตรียมวิทยานิพนธ 
วิทยานิพนธ 

4(1-6-5) 
4(1-6-5) 
3(2-2-5) 

 
5(1-8-6) 
5(1-8-6) 
5(1-8-6) 
5(2-6-7) 
3(1-4-4) 

5(0-450-0) 
3(0-9-5) 

9(0-27-14) 
2.  กลุมวิชาพ้ืนฐาน                                                           เรียน 19 หนวยกิต 
555121 
555122 
555123 

สุนทรียศาสตรและการออกแบบเบื้องตน 
การเขียนแบบทางสถาปตยกรรม 
สถาปตยกรรมไทย 
สถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นโคราช 
การศึกษาพัฒนาภูมิปญญาและเทคโนโลยีทองถิ่น 
คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปตยกรรม3 

 4(1-6-5) 
3(1-4-4) 
3(3-0-6) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 

555221 
555222 
555321 

3.  กลุมวิชาเทคโนโลยี                                                        เรียน 25   หนวยกิต 

555131 
555231 
555232 
555233 
555234 
555331 
555332 
555333 
555334 

การกอสรางอาคาร 1 
การกอสรางอาคาร 2  
วัสดุอาคาร  
การกอสรางอาคาร 3 
งานระบบอาคาร 1  
งานระบบอาคาร 2  
โครงสรางอาคาร  
การกอสรางอาคาร 4 
เทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดลอม 

 3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
3(3-0-6) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 

4.  กลุมวิชาสนับสนุนสาขา                                                  เรียน 27 หนวยกิต 

555141 
555241 
555242 
555341 
555441 
555442 

สถาปตยกรรมภายในเบื้องตน  
คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปตยกรรม 1 
คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปตยกรรม 2 
ภูมิสถาปตยกรรมและการวางผังบริเวณ  
การออกแบบชุมชนเมือง  
ประมาณราคากอสราง 

 3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
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555443 
555444 
555445 
555446 

การจัดการงานกอสราง  
การวางผังเมืองเบื้องตน 
เคหการและการพัฒนาอสังหาริมทรพัย 
หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4) 

 
ค). หมวดวิชาเลือกเสร ีเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี หรือเลือกศึกษาจากรายวิชาในกลุมวิชาชีพ-เลือก ซึ่งหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตไดเปดการ
เรียนการสอนกลุมวิชาชีพเลือก เพ่ือใหนักศึกษาไดเลอืกเรียน ดังน้ี 

1.  กลุมวิชาชีพ-เลือก 27 หนวยกิต 

555351 
555352 
555353 
555354 
555355 
555356 
555451 
555452 
555453 
555454 
555455 
555456 

พัฒนาการของแนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมตะวันออก 
สถาปตยกรรมลุมน้ําโขง 
การปฏิบัติงานภาคสนามทางสถาปตยกรรม 
ภูมิปญญานิเวศและเมืองย่ังยืน 
การจัดการพลังงานในอาคาร 
การตกแตงภายในอาคาร 
การออกแบบเพ่ือพัฒนาชุมชน 
การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชนเมือง  
ภาษาอังกฤษสําหรับสถาปนิก 
การออกแบบอาคารดวยตารางพิกัด 
การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล  
สถาปตยกรรมย่ังยืน 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
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11.  แผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป xxxxxx   ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 1 3(x-x-x)   
 xxxxxx   ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 2 3(x-x-x)   
 xxxxxx   ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 3 3(x-x-x)   

เฉพาะ 555121 สุนทรียศาสตรและการ
ออกแบบเบื้องตน 

4(1-6-5)   

 555122 การเขียนแบบทาง
สถาปตยกรรม 

3(1-4-4)   

 รวมหนวยกิต 16(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหต ุ

ศึกษาทัว่ไป xxxxxx   ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 4 3(x-x-x)   
xxxxxx   ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 5 3(x-x-x)   

เฉพาะ 555111 มูลฐานการออกแบบ
สถาปตยกรรม 

3(1-4-4)   

555112 การออกแบบสถาปตยกรรม 1 4(1-6-5)   
555123 สถาปตยกรรมไทย 3(2-2-5)   
555131 การกอสรางอาคาร 1 3(1-4-4)   
555141 สถาปตยกรรมภายในเบื้องตน 3(1-4-4)   

 รวมหนวยกิต 22(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-
ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx   ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 6 3(x-x-x)   
xxxxxx   ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 7 3(x-x-x)   

เฉพาะ 555211 การออกแบบสถาปตยกรรม 2 4(1-6-5)   
555221 สถาปตยกรรมพืน้ถิ่นโคราช 3(1-4-4)   
555231 การกอสรางอาคาร 2 3(1-4-4)   
555232 วัสดุอาคาร 3(1-4-4)   
555241 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ 
และเขียนแบบทางสถาปตยกรรม 1 

3(1-4-4)   

 รวมหนวยกิต 22(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx   ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 8 3(x-x-x)   
xxxxxx   ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 9 3(x-x-x)   

เฉพาะ 555212 การออกแบบสถาปตยกรรม 3 4(1-6-5)   
555222 การศึกษาพัฒนาภูมิปญญา
และเทคโนโลยีทองถิ่น 

3(2-2-5)   

555233 การกอสรางอาคาร 3 3(1-4-4)   
555234 งานระบบอาคาร 1 2(1-2-3)   
555242 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ 
และเขียนแบบทางสถาปตยกรรม 2 

3(1-4-4)   

 รวมหนวยกิต 21(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-
ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป Xxxxxx  ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 10 3(x-x-x)   
เฉพาะ 555311 พัฒนาการแนวความคิดใน

การออกแบบสถาปตยกรรมตะวันตก 
3(2-2-5)   

555312 การออกแบบสถาปตยกรรม 4 5(1-8-6)   
555321 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ 
และเขียนแบบทางสถาปตยกรรม 3 

3(1-4-4)   

555331 งานระบบอาคาร 2 2(1-2-3)   
555341 ภูมิสถาปตยกรรมและการวาง
ผังบริเวณ 

3(1-4-4)   

 รวมหนวยกิต 19(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เฉพาะ 555313 การออกแบบสถาปตยกรรม 5 5(1-8-6)   
 555332 โครงสรางอาคาร 3(3-0-6)   
 555333 การกอสรางอาคาร 4 3(1-4-4)   
 555334 เทคโนโลยีอาคารและ

สิ่งแวดลอม 
3(2-2-5)   

เลือกเสร ี xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 1 หรือ 
วิชาชีพ-เลือก  
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

3(x-x-x)   

 รวมหนวยกิต 17(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-
ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหต ุ

เฉพาะ 555411 การออกแบบสถาปตยกรรม 6 5(1-8-6)   
555441 การออกแบบชุมชนเมือง 3(2-2-5)   
555442 ประมาณราคากอสราง 2(1-2-3)   
555443 การจัดการงานกอสราง 3(3-0-6)   

เลือกเสร ี xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 2 หรือ 
วิชาชีพ-เลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

3(x-x-x)   

 รวมหนวยกิต 16(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เฉพาะ 555412 การออกแบบสถาปตยกรรม 7 5(2-6-7)   
555413 การจัดทําโปรแกรมเพ่ือการ
ออกแบบสถาปตยกรรม 

3(1-4-4)   

555444 การวางผังเมืองเบื้องตน 3(2-2-5)   
555445 เคหการและการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

2(1-2-3)   

555446 หลักปฏิบัติวิชาชีพ
สถาปตยกรรม 

2(2-0-4)   

 รวมหนวยกิต 15(8-14-23) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 
 
 



18 
 

ปที่ 4 ภาคฤดูรอน 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-
ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เฉพาะ 555414 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางสถาปตยกรรม 

5(0-450-0)   

 รวมหนวยกิต 5(0-450-0) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เฉพาะ 555511 เตรียมวิทยานิพนธ 3(0-9-5)   
 รวมหนวยกิต 3(0-9-5) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เฉพาะ 555512 วิทยานิพนธ 9(0-27-14)   
 รวมหนวยกิต 9(0-27-14) * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป  
1. กลุมวิชาภาษา 
รหัสวิชา       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-ศ) 
061101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 (Thai for Communication)   

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร กระบวนการพัฒนาทักษะการพูด การฟง 
การอาน และการเขียน การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การยอความ การสรุปความ การใชภาษาไทยในการสื่อสาร ท่ี
เปนทางการและไมเปนทางการ การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงานโดยใชสื่อและเทคโนโลยี 

Importance of Thai language as communication tools, development processes for 
speaking, listening, reading, and writing using Thai language in daily life, summarizing, using Thai 
language for both formal and informal communication, report writing, making presentation using 
media and technology. 
 
061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3) 
 (English 1)  

การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน ใน
การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณตาง ๆ 
การระบุความสนใจและงานอดิเรก และการวางแผนอนาคต 

Listening, speaking, reading, and writing on fundamental English for daily life 
communication, greeting, self-introduction, describing people, describing things, describing places, 
describing events, indicating interests and hobbies, and planning the future 
 
061103 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) 
 (English 2)  

การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในระดับที่
สูงขึ้น การขอขอมูลและการใหขอมูลทั่วไป การใหขอเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรูสึก การ
ตีความ การสรุปความ การจับใจความสําคัญ   

Listening, speaking, reading, and writing English for daily life advanced 
communication, requesting and giving general information, giving suggestions, giving opinions, 
expressing feelings, inferring, summarizing, finding main ideas 
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061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) 
 (English 3)  

การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับ    การเตรียมขอมูลเพ่ือ
ใชในการสมัครงาน การอานประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามขอมูล  เก่ียวกับงาน การเขียนประวัติ
ยอและจดหมายสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณงาน 

Listening, speaking, reading, and writing English for preparing application 
information, reading job advertisements, job application, requesting job-related information, 
writing resume and application letters, job interviews 
 
061105  ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ  3(3-0-6) 
 (Thai for Career)  

ทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมศีิลปะ ถูกตอง   ตามกาลเทศะ บุคคล 
และโอกาส การนําเสนอในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธและโฆษณา การเขียน
โครงการ การเขียนรายงานสําหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 

Skills in using Thai language for career artistically, correctly, with appropriate time, 
places, people, and occasions, presenting knowledge, opinions, and suggestions, writing public 
relation and advertisements, writing projects, writing reports for career, writing letters. 
 
061106 ความงดงามทางภาษาไทย  3(3-0-6) 
 (Aesthetics of Thai Language)  

ความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป การรับรูถึงความงดงาม  ทางภาษา การ
ประเมินคุณคาใหสอดคลองกับเนื้อหา และการถายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบตางๆ 

The importance and value of Thai language in the literary arts, perception on 
beauty of language, evaluation of value relating to content, and expressing the beauty of language 
in various forms. 
 
061107 ภาษาอังกฤษ 4    2(1-2-3) 
 (English 4)  

การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการทํางาน ไดแก การทักทาย 
การตอนรับ การนัดหมาย การถามและการใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ การจดบันทึก การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
และการนําเสนองาน 

Listening, speaking, reading, and writing for career communication such as greetings, 
welcoming, making appointment, asking and giving career-related information, taking notes, writing 
e-mails, and giving presentation. 
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061108 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
 (Fundamental Chinese)  

ทักษะการฟง พูด ภาษาจนีกลางเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอาน               ออกเสียง 
ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องตน ทักษะการอานอักษรพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน
เบื้องตน 

Listening and speaking skills of Chinese for communication in daily life, reading 
aloud according to Chinese standards, basic sound system of Chinese, Pinyin characters reading 
skills, fundamental concepts of Chinese character writing. 
 
061109 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental Japanese)  

คําศัพท รูปประโยค ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาญี่ปุนโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน 

Basic Japanese vocabularies, sentences, structures using Roman characters, and 
conversations in daily life. 
 
061110 ภาษาเขมรพื้นฐาน  3(3-0-6) 
 (Fundamental Khmer)  

โครงสรางพ้ืนฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 

Basic structures of Khmer language, listening, speaking, reading, and writing skills, 
conversations in daily life according to Cambodian culture. 
 
061111 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental Hindi)  

โครงสรางพ้ืนฐานทางภาษาฮินดี ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวอินเดีย 

Basic structures of Hindi language, listening, speaking, reading, and writing skills, 
conversations in daily life according to Indian culture. 
 
061112 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
 (Fundamental French)  

ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ ทักษะเบื้องตนการฟง การพูด การอาน                   และ
การเขียน การสนทนาในชีวิตประจําวัน  

French characters and grammar, basic skills in listening, speaking, reading, and 
writing, conversation in daily life. 
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061113 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental Laos)  

โครงสรางพ้ืนฐานทางภาษาลาว ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวลาว 

Basic structures of Lao language, listening, speaking, reading, and writing skills, 
conversations in daily life according to Laos culture. 
 
061114 ภาษาพมาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental Burmese)  

โครงสรางพ้ืนฐานทางภาษาพมา ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวพมา 

Basic structures of Burmese language, listening, speaking, reading, and writing skills, 
conversations in daily life according to Burmese culture. 
 
061115 ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
 (Fundamental Vietnamese)  

โครงสรางพ้ืนฐานทางภาษาเวียดนาม ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 

Basic structures of Vietnamese language, listening, speaking, reading, and writing skills, 
conversations in daily life according to Vietnamese culture. 
 
061116 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental Korean)  

โครงสรางพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี 

Basic structures of Korean language, listening, speaking, reading, and writing skills, 
conversations in daily life according to Korean culture. 
 
2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
061201  ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙      2(1-2-3) 
 (King Bhumibol Adulyadej’s Science)  

แนวทางการเรียนรูศาสตรพระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  หลักการ
ทรงงาน  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกตใชเพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาอยางย่ังยืน  
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Guidelines for learning H.M. King Bhumibol Adulyadej’s philosophy, working 
principles, Royal-initiated projects and Sufficiency Economy Philosophy, and the applications for 
sustainable development. 
 
061202 ความเปนไทย 3(3-0-6) 
 (Thainess)  

ความหมายคุณคาของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือการ
ดํารงชีวิต การตัดสินคุณคาและมาตรฐานทางจริยธรรม คานิยม วัฒนธรรมและประเพณีไทย การปฏิบัติตนตามศาสน
พิธีและวันสําคัญตางๆ  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข ภูมิศาสตรประเทศ
ไทยที่มีผลตอเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคตางๆ รวมถึงอัตลักษณ ทองถิ่นไทยและทองถิ่นโคราช 

Meaning and value of life, moral, ethics based on religion principles, principles of 
human rights for living, judgment of values on the basis of ethics, values, culture and Thai 
tradition, practice the ordinances and important dates, democratic form of government with the 
King as Head of State, Thailand's geography which affects the economy and society of different 
regions, including identities, local Thai and local Korat. 

 
061203 อาเซียนศึกษาและความเปนพลเมืองอาเซียน 2(1-2-3) 
 (ASEAN Studies and ASEAN Citizen)  

ความเปนมาของประชาคมอาเซียน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและภูมิรัฐ
ศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และความรวมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียนกับกรอบ
ความรวมมือระหวางประเทศอื่น ๆ การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามสิทธิ เสรีภาพ หนาที่ ความรับผิดชอบ ตาม
กฎเกณฑของสังคม การทํากิจกรรมจิตอาสา และการอยูรวมกันอยางสันติในประชาคมอาเซียน 

Background of the ASEAN Community, political, economic, social and cultural 
contexts of ASEAN Charters and cooperation among ASEAN member countries, ASEAN and 
cooperation frameworks with other countries, being good citizen with the rights, freedom, duties, 
responsibility according to social rules, doing volunteer works, and living together in peace in 
ASEAN Community. 
 
061204 การคิดเพ่ือการดําเนินชีวิต 2(1-2-3) 
 (Thinking for Living)  

ความหมาย ความสําคัญของการคิด มโนทัศนที่เกี่ยวของกับการคิด ประสาทวิทยาศาสตรการคิด 
ความสัมพันธของการคิด การเรียนรู ความรูและความจํา ประเภทการคิด ทักษะและกระบวนการคิด การคิดอยางมี
วิจารณญาณ การคิดสรางสรรค และการคิดแกปญหา เนนการฝกปฏิบัติและการประยุกตใชในการดําเนินชีวิตอยางมี
คุณภาพ 

Definitions, importance of thinking, concepts about thinking, nerve, thinking 
sciences, relationship of thinking, learning, knowledge, and memory, types of thinking, thinking 
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skills and process, critical thinking, creative thinking, and problem solving, with focuses on 
practicing and applying to quality living. 
 
061205 การเปนผูประกอบการสมัยใหม 2(1-2-3) 
 (Modern Entrepreneurs)  

แนวคิดพ้ืนฐานและจริยธรรมทางธุรกิจสําหรับการเปนผูประกอบการ การวิเคราะหโอกาสและการ
จัดต้ังธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องตน การตลาด การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากร
มนุษย การบัญชีสําหรับผูประกอบการ การจัดการการเงิน โดยการประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดําเนิน
ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 

Fundamental business concepts and ethics for entrepreneurs, opportunity analysis 
and business set up, basic concepts for writing business plans, marketing, production and 
operation management, human resources management, accounting for entrepreneurs, financial 
management, applying sufficiency economy concepts for doing business in the 21st century. 
 
061206 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 2(1-2-3) 
 (Economy and Ways of Life)  

วิวัฒนาการของโครงสรางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการทรัพยากร รายจาย 
การบริโภคและการออม การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การคาระหวางประเทศ สภาพปญหาเศรษฐกิจ สังคม
และแนวทางการแกไข การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคโลกา 
ภิวัตน 

Revolution of economic and social structure and changes, management of 
resources, expenses, consumption and saving, production, marketing, finance, international trade, 
economic and social problems and solutions, applying sufficient economy concept for living in the 
globalization economy and society. 
 
061207 การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน 2(1-2-3) 
 (Self-Management for Work Development)  

แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน การต้ังเปาหมายในการทํางาน 
การจัดการอุปสรรคในการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางความเชื่อม่ันในตนเอง เทคนิควิธีในการทํางาน
รวมกับผูอื่น การจัดการความขัดแยง การจัดการสํานักงาน การจัดการตนเองภายใตการเปลี่ยนแปลง 

Basic concepts on applying the sufficiency economy concepts in working, setting 
goals for work, managing work problems, personality development, self-confidence development, 
techniques for working with others, conflict management, office management, self-management 
under changes. 
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061208 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 (Psychology for Living)  

ความเขาใจเก่ียวกับมนุษย พฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรม ปจจัย  ที่เก่ียวของกับพฤติกรรม
การศึกษาและพัฒนาตน การอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเขาใจ การเปนผูนํา-ผูตาม  และการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ 
การสรางแรงจูงใจในการทํางาน การสรางความสุขในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา พุทธศาสนา และทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 

Understanding about human, behaviors and behavioral study methods, factors 
related to learning and self-development behaviors, living with other people with understanding, 
being leaders and followers and effective team-working, constructing motivation for work  
 
061209 มนุษยกับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) 
 (Man and Aesthetics)  

ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ความหมาย ความเปนมาทางวิชาการกับปรากฏการณ   ทางสุนทรีย ความ
ซาบซึ้งในคุณคาความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศาสนา และวัฒนธรรม  การเขาถึงความหมาย 
และความสุขจากสิ่งสุนทรีย 

Aesthetics theories, definition, academic background and aesthetic phenomena, 
appreciation of beauty, both in arts, nature, environment, religion, and culture, access to the 
meaning and happiness from aesthetics objects things. 
 
061210 การใชเหตุผลในสังคม  2(2-0-4) 
 (Reasoning in Society)       

ลักษณะของเหตุผล  การคิดอยางมีเหตุผลรูปแบบตาง ๆ การนําเหตุผลไปใช  ในการวิเคราะห
ขอเท็จจริงอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค และนําไปประยุกตใช  กับวิชาชีพและการดําเนินชีวิต
อยางมีคุณคา 

Nature of reason, types of rational thinking, using reasons for analyzing truth 
systemically, critically, creatively, and applying to professions and living with values. 
 
061211 ความรูเก่ียวกับระบบโลก สังคมโลกในปจจุบันและอนาคต 3(3-0-6) 
 (Present World System and Future World Society)  

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการศึกษาระบบความเปนไปของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ แนวโนมของปญหาประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน พลวัต และผลกระทบตออนาคต การเตรียมความพรอม สําหรับ
การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 

Concepts and theories of world system related to future studies, international 
relationship, trends of population problems, environment, energy, technology, economy, politics, 
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society, culture, and ethics in the contexts, paradigm, dynamic, and effects on the future, 
preparation for future changes in the world society and future Thai society. 
 
061212 มนุษยกับอารยธรรม  2(2-0-4) 
 (Man and Civilization)  

การสรางอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการอารยธรรมต้ังแต
สมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยปจจุบัน การวิเคราะหกระบวนการรังสรรค อารยธรรมในบริบททางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 

Development of human civilization, western and eastern civilization, development 
of civilization from the pre-historical period to the present, analysis of civilization creating process 
within the contexts of economy, politics, society, culture, and state studies. 
 
061213 กฎหมายในการดํารงชีวิต   3(3-0-6) 
 (Law for Living)  

กฎเกณฑควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและ
ประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย สิทธิหนาที่ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลและการใช
สิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพง เก่ียวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรมสัญญา   หน้ี ละเมิด ครอบครัว และมรดก การ
กระทําความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 

Controlling measures, behaviors of society members, evolution of laws, definitions 
and types of laws, legal system, using and interpreting laws, Basic rights and duties of the person 
and exercise, general civil laws related to person, property, contract law, debt, violation, family 
and inheritance, criminal offense, legal system of Thailand. 
 
061214 แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง   2(2-0-4) 
 (Sources and Methods of Autonomous Learning)  

ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การคนควา    จากแหลงสารสนเทศ การ
เขาถึง และการใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรูดวยตนเอง   ตลอดชีวิต การจัดเก็บและคนคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคาสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การทํารายการบรรณานุกรมและการ
อางอิง 

Definitions, importance, types of information resources, searching from information 
sources, assessing and using information sources for life-long autonomous learning, storing and 
searching for information, information evaluation, academic note taking, making bibliography and 
references. 
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2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
061301 คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ 2(1-2-3) 
 (Mathematics for Decision Making)  

การใหเหตุผล การใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ โดยเนนทักษะการคิดคํานวณ
และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

Reasoning, using information for decision making and decision making process 
focusing on calculation skills and applications for daily life. 
 
061302 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 
 (Sports Science for Health)  

 การนําหลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาแขนงตาง ๆ มาประยุกตใชในการทดสอบระดับ
ความสามารถของรางกาย และฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย เพ่ือการประเมินและสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กายที่สงผลตอการมีสุขภาพที่ดีในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 Applying principles from various fields of Sports Sciences for testing levels of 
physical fitness, practices of exercise activities for evaluation and promote physical fitness which 
effects good health in daily life. 
 
061303  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศออนไลน         2(1-2-3) 
 (Information Technology for Online Information Management)  

การประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา การใชงานอินเทอรเน็ต 
การสืบคนขอมูลทางวิชาการเพ่ือรวบรวม วิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูล สรางเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน 
การใชสารสนเทศรวมกันบนเครือขายคลาวดคอมพิวติ้ง 

Applications of computer technology, copyright and intellectual property, retrieval 
of academic data for collection, data analysis, data presentation, development of documents or 
online questionnaires, use of shared data on cloud-computing networks. 
 
061304  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม         2(1-2-3) 
 (Information Technology for Communication and 

Multimedia) 
 

การประยุกตใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชงาน   สื่อประสม การใช
งานอินเทอรเน็ตเพ่ือการสื่อสารและสืบคนสารสนเทศ การนําเสนอขอมูล การประยุกตใช   สื่อประสมและสื่อสังคม
ออนไลน กฎหมายที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ 

 Applications of computer and information technology, application for 
multimedia, using Internet for communication and information retrieval, data presentation, 
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applications of multimedia and online social media, laws related to information technology and 
penalty. 
 
061305  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสํานักงานอัตโนมัต ิ  2(1-2-3) 
 (Information Technology for Office Automation)  

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสํานักงาน โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตาราง
คํานวณ โปรแกรมนําเสนอผลงาน การแสวงหาความรูและแหลงขอมูลจากอินเทอรเน็ต   เพื่อการทํารายงาน การ
คํานวณขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลงาน 

Applications of information technology in office, word processing programs, 
spreadsheet programs, presentation programs, knowledge searching and data sources from the 
Internet for making reports, data calculation, data analysis, and presentation 
 
061306 สิ่งแวดลอมและพลังงานเพ่ือความย่ังยืนแหงชีวิต  3(3-0-6) 
 (Environment and Energy for Sustainability 

of Life) 
 

ความหมายและประเภทของพลังงาน การใชพลังงานในอดีตถึงปจจุบัน ปญหาการใชพลังงาน ที่
มีผลกระทบตอ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบตาง ๆ และแนวทางปองกันแกไข   

Definitions and types of energy, energy use from the past until the present, 
problems in using energy which affect economy, society, politics, technology and environment, 
energy conservation, natural resources and environment, global warming, disasters, various forms 
of pollutions and prevention and solving guidelines. 
 
061307  อาหารเพ่ือชีวิต   2(1-2-3) 
 (Food for Life)  

หลักการผลิต ผลิตภัณฑทางการเกษตรทั้งทางดานพืชและสัตว การผลิต  เกษตรอินทรีย เกษตร
ปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดําริ การเสื่อมเสียของอาหาร   และการควบคุมคุณภาพ หลักและ
วิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณคาทางโภชนาการ หลักเบื้องตนในการถนอม และแปรรูปอาหารโดยใชความรอน ความ
เย็น การทําแหง หมักดอง การใชสารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 

Production concepts, agricultural products from plants and animals, production 
of organic agriculture, non-toxic agriculture, and agriculture in the Royal projects, food degradation 
and quality control, principles and methods of food selection, nutritional values, basic principles 
for food preservation and food processing using heat, cooling, drying, fermentation, chemicals, 
radiation, and microwave. 
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061308 เทคโนโลยีในชวีิตประจําวัน  2(1-2-3) 
 (Technology in Daily Life)  

ความรูและหลักการ ในการเลือก การติดต้ัง การบํารุงรักษาเก่ียวกับอุปกรณไฟฟา เทคโนโลยี
สื่อสาร เทคโนโลยียานยนต ที่ใชในชีวิตประจําวัน 

Knowledge and concepts in choosing, maintaining electrical appliances, 
communication technology, automobile technology in daily life. 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
1. กลุมวิชาหลักสาขา 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
555111  มูลฐานการออกแบบสถาปตยกรรม      3(1-4-4) 
  (Architectural Design Fundamentals) 
  ศึกษาทฤษฎีในการออกแบบสถาปตยกรรมขั้นพื้นฐาน การสรางกระบวนการคิดสรางสรรค ฝก
ปฏิบัติใหเกิดทักษะในการคิดแกปญหาเพื่อการออกแบบ ฝกปฏิบัติโดยการนําองคความรูพ้ืนฐาน      การออกแบบ
สถาปตยกรรมมาใชสรางสรรคงานออกแบบสถาปตยกรรม 
 
555112  การออกแบบสถาปตยกรรม 1                 4(1-6-5) 
  (Architectural Design 1) 
  การปฏิบัติการออกแบบบานพักอาศัยขนาดเล็กชั้นเดียว โดยเนนกระบวนการคิดและแกไขปญหา
ทางดานการออกแบบ พิจารณาความตองการทางกายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยามนุษย การจัดประโยชนใชสอย ที่วาง
ภายใน ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเขตรอนเบื้องตน คํานึงถึงโครงสรางไมและคอนกรีตเสริมเหล็กเปนหลัก 
สุนทรียภาพ ระบบสาธารณูปโภค กฎหมายที่เก่ียวของ และการฝกปฏิบัติการออกแบบรางระยะสั้น (Sketch 
Design) 
 
555211  การออกแบบสถาปตยกรรม 2                 4(1-6-5) 

(Architectural Design 2) 
  พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555112 การออกแบบสถาปตยกรรม 1 
  การปฏิบัติการออกแบบบานพักอาศัยขนาดเล็กถึงขนาดกลางไมเกิน 2 ชั้น โดยเนนกระบวนการคิด
และแกไขปญหาทางดานการออกแบบ พิจารณาความตองการทางกายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยามนุษย การจัด
ประโยชนใชสอย ที่วางภายใน การจัดบริเวณและแผนผังอาคารใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเขตรอนเบื้องตน 
คํานึงถึงโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก สุนทรียภาพ ระบบสาธารณูปโภค กฎหมายที่เก่ียวของ และการฝกปฏิบัติการ
ออกแบบรางระยะสั้น (Sketch Design) 
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555212  การออกแบบสถาปตยกรรม 3       4(1-6-5) 
  (Architectural Design 3) 
  พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555211 การออกแบบสถาปตยกรรม 2 
  การปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยเนนกระบวนการคิดและแกไข
ปญหาทางดานการออกแบบที่สื่อถึงเอกลักษณประจําทองถิ่น พิจารณาความตองการทางกายภาพ พฤติกรรม 
จิตวิทยามนุษย การจัดประโยชนใชสอย ที่วางภายใน ประยุกตใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นในการออกแบบ 
การจัดบริเวณและแผนผังอาคารใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเขตรอนเบื้องตน คํานึงถึงโครงสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก สุนทรียภาพ ระบบสาธารณูปโภค กฎหมายที่เกี่ยวของ และการฝกปฏิบัติการออกแบบรางระยะสั้น (Sketch 
Design) 
 
555311  พัฒนาการของแนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมตะวันตก   3(2-2-5) 
  (Development of Architecture Design Concepts in Western Architecture) 
  ศึกษาพัฒนาการของแนวความคิดของการออกแบบสถาปตยกรรมตะวันตก ซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยตางๆ ดานพ้ืนที่ใชสอย ดานลักษณะโครงสรางและวิธีการกอสราง และดานแนวทางในการออกแบบตามบริบท
ที่ต้ังและสภาพแวดลอมอันเนื่องมาจากวัฒนธรรมและวิทยาการของสถาปตยกรรม โดยเริ่มต้ังแตสถาปตยกรรม
สมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสถาปตยกรรมสมัยใหม และสามารถวิเคราะหพัฒนาการของแนวความคิดของ
ผูออกแบบตั้งแตสมัยใหม (Modern) จนถึงหลังสมัยใหม (Postmodern) ที่สามารถสงอิทธิพลตอการสรางสรรค
ผลงานสถาปตยกรรม การจัดองคประกอบทางสถาปตยกรรม เกณฑที่ใชในการออกแบบสถาปตยกรรมมาถึงปจจุบัน 
โดยสามารถนําไปประยุกตใชกับงานออกแบบสถาปตยกรรมได 
 
555312  การออกแบบสถาปตยกรรม 4                 5(1-8-6) 

(Architectural Design 4) 
  พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555212 การออกแบบสถาปตยกรรม 3 
  การปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญในลักษณะอาคารแนวราบ และเปนอาคารเพ่ือ
การอนุรักษพลงังาน พิจารณาความตองการทางกายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยามนุษย ความสัมพันธของประโยชนใช
สอยทางสัญจร ที่วางภายใน การจัดวางผังบริเวณ แผนผังอาคารใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเขตรอน และการ
ออกแบบที่สะทอนเอกลักษณของทองถิ่น รวมถึงการคํานึงถึงโครงสราง ความงามของอาคาร ระบบสาธารณูปโภค
ของอาคาร ผลกระทบจากกฎหมายที่เก่ียวของ ฝกคนควาหาขอมูล การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) 
และปฏิบัติการออกแบบรางระยะสั้น (Sketch Design) 
 
555313  การออกแบบสถาปตยกรรม 5                 5(1-8-6) 
  (Architectural Design 5) 
  พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555312 การออกแบบสถาปตยกรรม 4 
  การปฏิบัติการออกแบบอาคารพักอาศัยรวม อาคารสาธารณะขนาดใหญ โดยเนนกระบวนการคิด
และการแกไขปญหาทางดานการออกแบบเพ่ือการอนุรักษพลังงาน การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) 
พิจารณาความตองการทางกายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยามนุษย การจัดประโยชนใชสอย ที่วางภายใน การจัดผัง
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บริเวณและแผนผังอาคารใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเขตรอนชื้นและบริบทโดยรอบ คํานึงถึงโครงสรางที่
เหมาะสม สุนทรียภาพ ระบบสัญจรแนวต้ัง ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล 
ระบบจัดการขยะ กฎหมายที่เก่ียวของ รวมถึงผลกระทบจากกฎหมายขอบัญญัติของอาคาร โดยเฉพาะอาคาร
สาธารณะขนาดใหญ ฝกคนควาหาขอมูลศึกษาความเปนไปไดของโครงการ และการฝกปฏิบัติการออกแบบรางระยะ
สั้น (Sketch Design) 
 
555411  การออกแบบสถาปตยกรรม 6                 5(1-8-6)   
  (Architectural Design 6) 
  พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555313 การออกแบบสถาปตยกรรม 5 
  การปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญถึงขนาดใหญพิเศษ โดยเนนกระบวนการคิดและ
การแกไขปญหาทางดานการออกแบบ พิจารณาความตองการทางกายภาพดานพฤติกรรมและจิตวิทยาของมนุษย 
การจัดประโยชนใชสอย ทางสัญจรที่ซับซอน ที่วางภายใน การจัดผังบริเวณและแผนผังอาคาร ใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมเขตรอนเบื้องตน ตอบสนองการใชงานของคนทุกกลุมคํานึงถึงอาคารที่ใชโครงสรางของอาคารพาดชวง
ยาว (Long span structure) โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก สุนทรียภาพทางสถาปตยกรรม ระบบของอาคารและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวของ กฎหมายที่เก่ียวของ การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) และการฝกปฏิบัติการ
ออกแบบรางระยะสั้น (Sketch Design) 
 
555412  การออกแบบสถาปตยกรรม 7                 5(2-6-7) 
  (Architectural Design 7) 
  พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555411 การออกแบบสถาปตยกรรม 6 
  การปฏิบัติการวางผังกลุมอาคารสาธารณะ ออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญพิเศษ โดยเนน
การศึกษาความสัมพันธระหวางอาคาร กระบวนการคิดและแกไขปญหาทางดานการออกแบบ พิจารณาความตองการ
ทางกายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยามนุษย ที่วางภายใน การแกปญหาสถาปตยกรรมที่มีประโยชนใชสอยแตกตางกัน 
ทางสัญจรที่ซับซอน บูรณาการระบบโครงสราง งานระบบวิศวกรรมที่เก่ียวของ สุนทรียภาพ กฎหมายที่เกี่ยวของ 
การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design)  และการฝกปฏิบัติการออกแบบรางระยะสั้น (Sketch Design) 
 
555413  การจัดทําโปรแกรมเพ่ือการออกแบบสถาปตยกรรม    3(1-4-4) 
  (Architectural Programming) 
 หลักการและวิธีการในการเขียนขอมูลโครงการที่เก่ียวของกับการออกแบบสถาปตยกรรม เชน  การวิเคราะห
และการจัดทํารายละเอียดโครงการ การกําหนดความตองการใชพื้นที่ดานประโยชนใชสอย รูปแบบ ที่ตั้งโครงการ ซึ่ง
สามารถนําไปใชในการกําหนดแนวความคิดการออกแบบสถาปตยกรรมใหเหมาะสมและตอบสนองตอโครงการตาง  ๆ
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555414  การฝกประสบการณวิชาชีพทางสถาปตยกรรม              5(0-450-0) 
  (Practical Architectural Training) 
  พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555313 การออกแบบสถาปตยกรรม 5 
  การฝกปฏิบัติงานในสํานักงานสถาปนิกหรือหนวยงานที่เก่ียวของกับสาขาวิชาในดานการเขียนแบบ 
ออกแบบ บริหาร หรือควบคุมการกอสรางอาคาร โดยใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพเปนเวลาไมตํ่ากวา 450 
ชั่วโมง และเม่ือเสร็จสิ้นการฝกประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษานําเสนอผลการฝกประสบการณวิชาชีพ พรอมทั้งผล
ประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพจากหัวหนางาน 
 
555511  เตรียมวิทยานิพนธ                  3(0-9-5) 
  (Thesis Preparation) 
  พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555412 การออกแบบสถาปตยกรรม 7 
  กฎระเบียบและวิธีการดําเนินงานวิทยานิพนธ หลักการเลือกโครงการ การเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การจัดทํารายละเอียดโครงการออกแบบ การเลือกที่ต้ัง
โครงการ การศึกษาอาคารตัวอยาง การอางอิง การเขียนรายงาน และนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธตอคณะกรรมการ 
พรอมจัดทํารางเอกสารวิทยานิพนธ 
 
555512  วิทยานิพนธ        9(0-27-14) 
  (Thesis) 
  พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555511 เตรียมวิทยานิพนธ 
  การศึกษาคนควารวบรวม และวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม เพ่ือนําผลสูกระบวนการ
ออกแบบสถาปตยกรรมที่ไดรับอนุมัติเปนหัวขอวิทยานิพนธแลว จัดทําเอกสารวิทยานิพนธ ปฏิบัติการออกแบบ 
แสดงความคิดสรางสรรค จัดทํารายละเอียดทางสถาปตยกรรม และจัดทําเอกสารวิทยานิพนธเสนอตอคณะกรรมการ 
และนําเสนอเปนรูปงานทางสถาปตยกรรม 
 
2. กลุมวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
555121  สุนทรียศาสตรและการออกแบบเบื้องตน                4(1-6-5) 
  (Atheistic and Basic Design) 
  ความหมายและขอบขายของศิลปะ หลักการสุนทรียศาสตร ความเขาใจในทัศนศิลปสาขาตางๆ 
ลักษณะและความสัมพันธของงานทัศนศิลป การปลูกฝงความชื่นชมในรูปแบบของศิลปะไทยและสากล ความเขาใจ 
และประสบการณในการดูงานศิลปะที่มีผลตอชีวิตและสังคมในปจจุบัน ศึกษาวัสดุอุปกรณและฝกวิธีการใชงานใน
ดานการเขียนภาพ-วาดภาพ ฝกทักษะเทคนิควิธีการเขียนภาพดวยมือ (Drawing) หลักการพื้นฐานการสเกตซ 
(Sketch) ศึกษาเรื่ององคประกอบศิลป หลักการและเทคนิคการจัดองคประกอบศิลป เพ่ือใหเกิดความงามหรือ
สุนทรียภาพในงานออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การใหแสง เงา และสี ดวย ดินสอ หมึก สีน้ํา ฯลฯ  ฝกทักษะการ
ปฏิบัติการออกแบบและแสดงแบบเบื้องตน ตลอดจน  การนําเสนอผลงานออกแบบศิลปะประยุกตที่มีสุนทรียภาพทั้ง
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การเขียน และการทําหุนจําลอง การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) เบื้องตนจากภาพแปลนและภาพดาน วิธีการทํา
แผนงานออกแบบและ        การนําเสนอผลงานออกแบบใหมีความนาสนใจ  
 
555122  การเขียนแบบทางสถาปตยกรรม                 3(1-4-4)
  (Architectural Drawing) 
  ศึกษาและปฏิบัติการใชเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการเขียนแบบ สัญลักษณตางๆ ในการเขียนแบบ 
การเขียนตัวอักษรไทย-อังกฤษ และอารบิค การใชเสน การเขียนภาพฉายไอโซเมตริก และการเขียนทัศนียภาพ
ภายใน ภายนอก ศึกษาและทบทวนการเขียนรูปทรงเรขาคณิตแบบตางๆ การเขียนทัศนียภาพภายนอก ภายใน  
รวมทั้งการเขียนแบบทางดานสถาปตยกรรม 
 
555123  สถาปตยกรรมไทย                  3(3-0-6)
  (Thai Architecture) 
 ศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมไทยต้ังแตยุคทวารวดีจนถึงยุครัตนโกสินทร โดยเรียนรูถึงโครงสรางและ
องคประกอบในงานสถาปตยกรรม เพ่ือตระหนักถึงคุณคาของสถาปตยกรรมไทย และนําไปประยุกตใชกับการ
ออกแบบสถาปตยกรรมได 
 
555221  สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินโคราช       3(1-4-4) 
  (Korat Vernacular Architecture) 
  ศึกษาหลักการออกแบบสถาปตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศเขตรอนชื้นในแตละภาค  
ของประเทศไทยพอสังเขป โดยรวมถึงความรูสึกพ้ืนฐานเก่ียวกับความสัมพันธมนุษย สถาปตยกรรม และ
สภาพแวดลอม การอาศัยพ่ึงพาสภาวะแวดลอมเพ่ือใหเกิดสภาวะนาสบาย ปญหาสภาพแวดลอมและแนวทางแกไข 
ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเปนอยู และบริบทแวดลอมที่มีอิทธิพลตอสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น การศึกษาความหมาย 
ความงาม ของสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น เชน บานพักอาศัย อาคารทางศาสนา และอาคารตามความเชื่อ ศึกษา
สถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นโคราชโดยเฉพาะเรือนโคราช ในมิติของการวางผัง การวิเคราะหความสัมพันธของพื้นที่ รูปทรง 
การใชที่วางที่ตอบสนองความตองการทางกายภาพ หนาที่ประโยชนใชสอย ฝกหัดเขียนสวนประกอบของ
สถาปตยกรรม และทําหุนจําลองสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นโคราช  ศึกษาเปรียบเทียบเรือนโคราชในพ้ืนที่แหลงอารยะ
ธรรม ศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นโคราชที่ควรคาแก   การอนุรักษ และฝกหัดออกแบบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นประยุกต 
 
555222  การศึกษาพัฒนาภูมิปญญาและเทคโนโลยีทองถ่ิน               3(2-2-5)
  (Study and Development in Local Wisdom and Technology) 
  ศึกษาความหมาย แนวคิดของภูมิปญญาทองถิ่นในแตละภาคของประเทศไทย คนควาเพ่ือประยุกต
และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดวยเทคโนโลยีอยางยั่งยืน ที่เปนการตอยอดภูมิปญญาใหเขากับสภาพแวดลอมและ
สังคม 
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555321 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปตยกรรม 3   3(1-4-4) 
  (Computer Aided for Architectural Design and Drawing 3)  
  ทฤษฎีและฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางงานกราฟกเพ่ือการออกแบบอารทเวิรค และ
การนําเสนอผลงานทางสถาปตยกรรม 
 

3. กลุมวิชาเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
555131  การกอสรางอาคาร 1        3(1-4-4) 
  (Building Construction 1) 
  ทฤษฎี วิธีการกอสรางการกอสรางอาคารโครงสรางไม และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นพ้ืนฐาน 
เทคโนโลยีการกอสรางที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนศึกษาสวนประกอบอาคาร องคประกอบรอยตออาคาร 
ฝกเขียนแบบโดยเนนแบบกอสราง แบบรายละเอียดที่เก่ียวของและทําหุนจําลอง 
 

555231  การกอสรางอาคาร 2        3(1-4-4) 
  (Building Construction 2) 
  พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555131 การกอสรางอาคาร 1 
  การปฏิบัติการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยขนาดเล็ก วิธีการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
อาคารโครงสรางเหล็ก ที่มีความสูงไมเกิน 2 ชั้น ศึกษาขั้นตอนการดําเนินการกอสราง การควบคุมงานกอสราง วัสดุ
เทคนิคในการกอสราง ศึกษาดูงานโครงการกอสรางบานพักอาศัยขนาดเล็ก 
 

555232 วัสดุอาคาร                   3(1-4-4) 
  (Building Materials) 
  ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุกอสรางที่ใชในงานโครงสราง วัสดุสวนประกอบอาคาร วัสดุตกแตงอาคาร  
การศึกษาดูงานจริง และฝกปฏิบัติการเลือกใชวัสดุอาคาร วัสดุในงานกอสราง มาประยุกตใชในการออกแบบ การ
เขียนแบบสถาปตยกรรม 
 

555233  การกอสรางอาคาร 3                  3(1-4-4) 
  (Building Construction 3) 
  พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555231 การกอสรางอาคาร 2 
  ปฏิบัติการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยขนาดกลาง วิธีการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่มีความสูงต้ังแต 2-4 ชั้น ศึกษาขั้นตอนการดําเนินการกอสราง การควบคุมงานกอสราง วัสดุเทคนิคในการกอสราง 
ศึกษาดูงานโครงการกอสรางที่มีความสูง 2-4 ชั้น 
 

555234  งานระบบอาคาร 1                  2(1-2-3) 
  (Building System 1) 
  งานระบบอาคารเบื้องตนสําหรับอาคารพักอาศัย ไดแก ระบบนํ้าประปา ระบบสุขาภิบาล ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวาง ระบบไฟฟา ไฟฟากําลัง มาตรฐาน การติดตั้งอุปกรณอาคาร 
พรอมฝกเขียนแบบสัญลักษณ 
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555331  งานระบบอาคาร 2                  2(1-2-3) 
  (Building System 2) 
  งานระบบอาคารสําหรับอาคารขนาดใหญ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ขนสงในอาคาร ระบบดับเพลิงและระบบปองกันอัคคีภัย ระบบปองกันฟาผา ระบบสื่อสาร ศึกษากฎหมายและ
ขอกําหนดทีเ่ก่ียวของกับงานระบบของอาคาร ฝกปฏิบัติการเขียนแบบงานระบบรวมกับการออกแบบสถาปตยกรรม
เพ่ือใหสอดคลองกับระบบวิศวกรรมอาคารขนาดใหญ 
 
555332  โครงสรางอาคาร                  3(3-0-6) 
  (Building Structure) 
  ศึกษาพัฒนาการของโครงสรางอาคาร ความรูพ้ืนฐานดานกลศาสตร พ้ืนฐานทฤษฎีโครงสราง 
นํ้าหนักบรรทุก กําลังวัสดุโครงสราง ระบบโครงสราง พฤติกรรมโครงสรางอาคาร แนวคิดในพิจารณาออกแบบระบบ
โครงสรางอาคารสําหรับอาคารขนาดเล็ก อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ 
 
555333  การกอสรางอาคาร 4        3(1-4-4) 
  (Building Construction 4) 
  พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 555233 การกอสรางอาคาร 3 
  ปฏิบัติการเขียนแบบกอสรางอาคารสูงและอาคารพาดชวงยาว วิธีการกอสรางอาคาร ศึกษาขั้นตอน
การดําเนินการกอสราง การควบคุมงานกอสราง วัสดุเทคนิคในการกอสราง ศึกษาดูงานในโครงการกอสรางอาคารสูง
และอาคารพาดชวงยาว 
 
555334  เทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดลอม                 3(2-2-5) 
  (Building and Environmental Technology) 
  การสรางสภาวะนาสบายในงานสถาปตยกรรม โดยวิธีกลและวิธีธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศและสภาพแวดลอม การระบายอากาศ การปองกันเสียงรบกวน การออกแบบแสงธรรมชาติและแสง
ประดิษฐ การถายเทความรอน วัสดุและระบบกรอบอาคาร การใชพลังงานทางเลือก เพ่ือการออกแบบอาคารอนุรักษ
พลังงาน 
 
4. กลุมวิชาสนับสนุนสาขา 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
555141  สถาปตยกรรมภายในเบื้องตน                  3(1-4-4) 
  (Basic Interior Architecture) 
  ศึกษาหลักการสัดสวนมนุษย วิเคราะหพ้ืนที่ใชสอยเบื้องตน หลักการจัดองคประกอบที่วางภายใน
อาคารที่พักอาศัย ศึกษาการตกแตงภายในอาคารที่พักอาศัย และฝกปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายในอาคารที่พัก
อาศัยเบื้องตน 
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555241  คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปตยกรรม 1   3(1-4-4) 
  (Computer Aided for Architectural Design and Drawing 1)  
  ทฤษฎีและฝกปฏิบัติการ การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปตยกรรมใน
รูปแบบ 2 มิติ การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร มาตรฐานการจัดเก็บขอมูล มาตรฐานการเขียนแบบและการแสดง
แบบ 
 
555242  คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปตยกรรม 2   3(1-4-4)
  (Computer Aided for Architectural Design and Drawing 2)  
  ทฤษฎีและฝกปฏิบัติการ การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปตยกรรม  ใน
รูปแบบ 3 มิติ การสรางพื้นผิววัสดุ การจัดแสง การจําลองสภาพแสงตามธรรมชาติและแสงประดิษฐ ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร 
 
555341  ภูมิสถาปตยกรรมและการวางผังบริเวณ      3(1-4-4) 
  (Landscape Architecture and Site Planning) 
  หลักการทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของในการออกแบบงานภูมิสถาปตยกรรม ลักษณะพืชพันธุ 
ความสัมพันธระหวางสถาปตยกรรมกับภูมิทัศน การออกแบบที่วางภายนอกอาคารและสภาพแวดลอม การออกแบบ
งานภูมิสถาปตยกรรม เชน สวนหยอม สวนสาธารณะ เปนตน หลักการแนวคิดการวางผังบริเวณ การวางผังโครงการ 
การใชประโยชนที่ดิน การเลือกและวิเคราะหที่ต้ังโครงการ องคประกอบในการเลือกและการวิเคราะหขอมูล
สภาพแวดลอมของพ้ืนที่ศึกษาเพ่ีอสงเสริมคุณภาพชีวิตและสุนทรียภาพ การวางตําแหนงอาคารและกลุมอาคาร      
ที่จอดรถ ทางเขาออก ระบบการสัญจร ระบบสาธารณูปโภค การปรับระดับพ้ืนที่ การระบายนํ้าในพื้นที่ ตลอดจน
รายละเอียดที่จําเปนในการวางผังบริเวณ รวมทั้งหลักการและเทคนิคของการสํารวจพอสังเขป ศึกษาการออกแบบ
งานภูมิสถาปตยกรรม และงานผังบริเวณ ปฏิบัติการออกแบบวางผังโครงการ  
     
555441  การออกแบบชุมชนเมือง        3(2-2-5) 
  (Urban Design) 
  ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของทางดานการออกแบบชุมชนเมือง สํารวจชุมชนเมืองทาง
กายภาพ สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ โดยนําไปวิเคราะหศักยภาพและสภาพปญหาของชุมชนเมือง เพ่ือ
ปฏิบัติงานออกแบบวางผัง งานออกแบบสถาปตยกรรม งานออกแบบภูมิทัศนเมือง เปนตน ซึ่งอยูในขอบขายผลผลติ
ของงานการออกแบบชุมชนเมือง โดยอาศัยความรวมมือดานขอมูลหรือประสานงานรวมกันจากหลายสาขาวิชาชีพ 
 
555442  ประมาณราคากอสราง                  2(1-2-3) 
  (Building Estimation) 
  ความสําคัญของการประมาณราคาในงานกอสราง สัญญาแบบรูป รายการประกอบแบบ และบัญชี
แสดงปริมาณงาน การอานแบบรูปและรายการประกอบแบบ มาตรฐานรหัสตนทุนกอสรางงานอาคาร การกําหนด
ราคากลางของทางราชการ หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง การคํานวณคางานตนทุน การถอดแบบ
กอสราง รายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลาง การสรุปคากอสรางเปนราคากลางและการจัดทํารายงาน การ
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จัดทํารายการประกอบแบบ การแบงงวดงาน การใชโปรแกรมสเปรดชีตชวยในการจัดทําบัญชีแสดงปริมาณงาน การ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการหาปริมาณงาน การประมูลงานกอสรางและระเบียบพัสดุ วาดวยการจัดซื้อจัดจาง 
 
555443  การจัดการงานกอสราง        3(3-0-6) 
  (Construction Management) 
  ขอบเขตและหนาที่ของการจัดการโครงการกอสรางกฎหมายและการประกันภัย เศรษฐศาสตร การ
กอสราง การวางแผนขั้นตอนการกอสราง การประมาณราคากอสราง การประกวดราคาและสัญญา  การสํารวจและ
เตรียมสถานที ่การวางแผนดานการเงิน บุคลากร อุปกรณกอสรางและการจัดหาวัสดุกอสราง การควบคุมเวลาในการ
วางแผนดวยเทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review Technique : 
PERT)  และ ระเบียบวิธีวิกฤต (Critical Path Method : CPM) การควบคุมคุณภาพงาน การประสานงานและแนว
ทางการการแกปญหา 
 
555444  การวางผังเมืองเบื้องตน        3(2-2-5) 
  (Introduction to Urban Planning) 
  การต้ังถิ่นฐานของชุมชนเมืองในอดีต ความหมายและการเปลี่ยนแปลงของเมือง ทฤษฏีและแนวคิด
เก่ียวกับเมือง รวมทั้งกระบวนการวางผังเมือง องคประกอบตางๆ ของผังเมือง ฝกปฏิบัติการวิเคราะหทาง ผังเมือง
นําไปสูการออกแบบดวยวิธีการทางผังเมืองเบื้องตน 
 
555445  เคหการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย      2(1-2-3) 
  (Housing and Real Estate Development) 
  ศึกษามาตรฐานและปญหาของที่อยูอาศัย การลงทุนทางอสังหาริมทรัพย การศึกษาความเปนไปได
เบื้องตนสําหรับโครงการเคหการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
555446  หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม       2(2-0-4)  
  (Architectural Practice)  
  ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติวิชาชีพ หลักปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปตยกรรม ไดแก 
จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติ กฎหมายที่เก่ียวของ มารยาทการปฏิบัติวิชาชีพ โดยวิธีการสัมมนา เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู ทัศนคติ ประสบการณ ทั้งวิชาการและวิชาชีพ ระหวางนักศึกษา อาจารย หรือผูเชี่ยวชาญ 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
ซึ่งหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตไดเปดการเรียนการสอนกลุมวิชาชีพ-เลือก เพ่ือใหนักศึกษาไดเลือกเรียน 
ดังนี ้
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1.  กลุมวิชาชีพ-เลือก 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
555351  พัฒนาการของแนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมตะวันออก   3(2-2-5)
  (Development of Architecture Design Concepts in Eastern Architecture) 
  ศึกษาพัฒนาการของแนวความคิดของการออกแบบสถาปตยกรรมตะวันออก ซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยตางๆ ดานพ้ืนที่ใชสอย ดานลักษณะโครงสรางและวิธีการกอสราง และดานแนวทางในการออกแบบตามบริบท
ที่ต้ังและสภาพแวดลอม อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมและวิทยาการของสถาปตยกรรมในแถบประเทศทวีปเอเชีย อาทิ
เชน จีน ญี่ปุน อินเดีย เปนตน โดยสามารถวิเคราะหอิทธิพลที่สงผลตอการสรางสรรคผลงานสถาปตยกรรมได 
 
555352  สถาปตยกรรมลุมนํ้าโขง                  3(3-0-6) 
  (Mekong River Basin Architecture) 
  ศึกษาสถาปตยกรรมผานสังคมและวัฒนธรรมการอยูอาศัยของชุมชนพื้นที่สองฝงลุมนํ้าโขง ทั้ง
แนวความคิด การวางผัง พ้ืนที่ใชสอย สวนประกอบและรูปแบบทางสถาปตยกรรม โดยการศึกษาเปรียบเทียบในแต
ละพ้ืนที่ที่เลือกเปนกรณีศึกษา 
 
 
555353  การปฏิบัติงานภาคสนามทางสถาปตยกรรม               3(1-4-4) 
  (Fieldwork Practice of Architectural) 
  หลักการสํารวจ และการเก็บขอมูลทางสถาปตยกรรม ฝกปฏิบัติการเก็บขอมูลดวยการสํารวจ รังวัด 
ถายภาพ สัมภาษณ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการจัดทําฐานขอมูลทางสถาปตยกรรมอยางเปนระบบ และ
การนําเสนอขอมูล 
 
555354  ภูมิปญญานิเวศและเมืองย่ังยืน                 3(1-4-4) 
  (Ecological Wisdom and Sustainable Cities) 
  ความหมายและแนวคิดของภูมิปญญานิเวศวิทยา ชนิดของภูมิปญญานิเวศ การศึกษาถึงสภาพทาง
ภูมินิเวศ ถิ่นที่อยูอาศัยที่ มีอิทธิพลตอรูปแบบวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งแนวคิดหลักการและ
กระบวนการพัฒนาเมืองยั่งยืน กรณีศึกษาและตัวอยางในประเทศไทยและตางประเทศ 
 
555355  การจัดการพลังงานในอาคาร                 3(2-2-5) 
  (Energy Management in Building) 
  ปจจัยการใชพลังงานในอาคารและการควบคุมการใชพลังงานในอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ 
ระบบไฟฟาแสงสวาง วัสดุอาคาร การใชพลังงานเน่ืองจากเปลือกอาคาร และศึกษาทางเลือกการประหยัดพลังงาน 
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555356  การตกแตงภายในอาคาร                  3(1-4-4) 
  (Interior Decoration) 
  ศึกษาหลักการสัดสวนมนุษย วิเคราะหพ้ืนที่ใชสอยเบื้องตน หลักการจัดองคประกอบภายใน ศึกษา
และฝกปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายใน 
 
555451  การออกแบบเพ่ือพัฒนาชุมชน       3(1-4-4) 
  (Design for Community Development) 
  ภูมิปญญาของชุมชนทองถิ่นที่ เ ก่ียวของกับงานเทคนิคสถาปตยกรรม วัสดุกอสรา ง และ
องคประกอบอาคารในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหและพัฒนางานภูมิปญญาทองถิ่นที่ศึกษา ที่สอดคลองกับความ
ตองการและวิถีชีวิตของทองถิ่น รวมถึงการเก็บขอมูลและปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือพัฒนาชุมชน ดวยสํานึกจิต
สาธารณะ 
 
555452  การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชนเมือง      3(1-4-4) 
  (Urban and Architectural Conservation) 
  หลักการเทคนิคแนวคิดในเรื่องการอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชนเมือง ฝกปฏบิัติการการอนุรักษ
สถาปตยกรรมและชุมชนเมืองการประเมินองคประกอบของสถาปตยกรรมและชุมชนเมือง ที่มีคุณคาและควรไดรับ
การอนุรักษการกําหนดมาตรการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนอนุรักษโดยใชกรณีศึกษาในการอภิปรายและฝกปฏิบัติ 
 
555453  ภาษาอังกฤษสําหรับสถาปนิก                3(2-2-5) 
  (English for Architects) 
  เรียนรูคําศัพท สํานวน และโครงสรางทางภาษาเพ่ือการพูดและการเขียนนําเสนอผลงานออกแบบ
ทางสถาปตยกรรม การเขียนเอกสารเกี่ยวกับการสมัครงานในวิชาชีพ การโตตอบและสัมมนาเก่ียวกับสถาปตยกรรม 
ปฏิบัติการฝกทักษะการฟง การเขียน การอาน-การแปลความหมาย และการพูดนําเสนอผลงาน 
 
555454  การออกแบบอาคารดวยตารางพิกัด               3(1-4-4) 
  (Building Design with Modular System) 
  ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของกับการออกแบบอาคารดวยระบบประสานทางพิกัดจากตารางพิกัด 
อาคารสําเร็จรูป ชิ้นสวนสําเร็จรูป ตลอดจนการศึกษาวัสดุกอสรางเพ่ือนํามาออกแบบอาคารดวยระบบประสานทาง
พิกัดไดอยางเหมาะสม 
 
555455  การออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล                 3(2-2-5) 
  (Universal Design) 
  เรียนรูสภาวะความแตกตางทางกายภาพของบุคคล ปญหาการใชงานปจจุบันศึกษาทฤษฎี การ
ออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) เพ่ือการนําไปประยุกตใชในการออกแบบทางสถาปตยกรรม 
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555456  สถาปตยกรรมย่ังยืน                  3(2-2-5) 
  (Sustainable Architecture) 
  ศึกษาแนวคิดและความหมายสถาปตยกรรมย่ังยืน ศึกษาการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานและ
อาคารเขียว แนวคิดการออกแบบสถาปตยกรรมพอเพียง การเลือกใชวัสดุที่สอดคลองกับทองถิ่นเนนการอยูรวมกัน
ของมนุษยและเห็นแกประโยชนรวมกันของชุมชนและสังคม การอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางกลมกลืนและสมดุล 
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงไดโดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยที่เกิดขึ้นจากความเปนเหตุผล มีความเรียบงาย สมฐานะ 
ศึกษาอาคารกรณีศึกษา ดูงานนอกสถานที่เพ่ือเปนการประยุกตความรูมาใชในการออกแบบสถาปตยกรรมย่ังยืน 
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ประกาศแกไขขอบังคับรายวิชาการออกแบบสถาปตยกรรม 1-7 คร้ังท่ี 3  

ปการศึกษา 1/2559 
 
การตรวจแบบรางกับอาจารยที่ปรึกษา 

1. นักศึกษาตองตรวจแบบรางกับอาจารยที่ปรึกษาไมนอยกวา 2 ครั้ง/โครงการออกแบบ 
การตรวจแบบรางรวม 

2. นักศึกษาตองเขารับการตรวจแบบรางรวมตามวันเวลาที่กําหนด  
3. การขึ้นตรวจแบบรางรวมตองผานการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษากอน 

การสงผลงานออกแบบขั้นสมบูรณ 
4. นักศึกษาตองสงผลงานการออกแบบขั้นสมบูรณตามวันเวลาที่กําหนด มิฉะน้ันจะไมมีสิทธิขึ้นนําเสนอ

ผลงานและมีผลใหคะแนนการสอบนําเสนอขั้นสมบูรณเปนศูนย 
การออกแบบรางระยะสั้น (Sketch Design: SKD.) 

5. นักศึกษาที่ไมสงผลงานออกแบบรางระยะสั้น (SKD.) ตามวันและเวลาที่กําหนด จะถูกปรับตกในงานชิ้น
น้ัน 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

6. นักศึกษาที่คัดลอกผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนเอง ถือไดวาเปนผูขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
จะถูกปรับตกในโครงการออกแบบชิ้นนั้น 

 
         จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เปนตนไป 
 
                                                                                         
                                                                               ดร.นิธิ  ลิศนันท   

ประธานหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
 
 
หมายเหตุ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการผูประเมินในการตัดสิน 
 
ที่  ๐๐๕/๒๕๕๗ 
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บันทึกการพบอาจารยท่ีปรึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี ........................... ปการศึกษา................................. 

 
วัน/เดือน/ป บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 

อาจารยท่ีปรึกษา 
หมายเหตุ 
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 บันทึกการเขารวมกิจกรรม 

ภาคการศึกษาท่ี ........................... ปการศึกษา................................. 

วัน/เดือน/ป โครงการ / กิจกรรม หนวยงานท่ีจัด ลายมือชื่อรับรอง 
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กระดาษบันทึกขอความ 
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ภาคผนวก 

 
 


