
 
 

 
      

 

       คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี สถ.บ. (5 ปี) 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

       ประจ าปีการศึกษา 2564 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ..................................................นามสกุล.................................................................... 

รหัสนักศึกษา..................................เบอร์ติดต่อ................................................................ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ............................................................................................................ 

 
 
 

ติดรูปถ่าย
นักศึกษา 



 
 

       หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

สาส์นจากประธานหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
 

ในนามหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอต้อนรับนักศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2564  ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง 

ทางหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตเปิดสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ที่
มุ่งเน้นผลิตบุคลากรทางสถาปัตยกรรมที่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานได้  รวมถึงปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยไม่ละทิ้งภูมิปัญญาที่ดีในอดีต  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน  เพ่ือความส าเร็จของตนเองและน าความรู้และความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 

สุดท้ายนี้  ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญ  แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจมี
สติปัญญาและความเพียรพยายามอดทนที่จะศึกษาจนส าเร็จดังตั้งใจ 

 
                                                                          

                                                                                                                         

       ( ผศ.ดร.การุณย์  ศุภมิตรโยธิน )                   

                                                 ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสตูร           25501481107727 
ภาษาไทย :       สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ภาษาอังกฤษ :       Bachelor of Architecture Program in Architecture 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ช่ือเต็ม  : สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  (สถาปัตยกรรม) 
  ช่ือย่อ   :         สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  :      Bachelor of Architecture (Architecture) 
  ช่ือย่อ   :  B.Arch. (Architecture) 

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
4. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1  ปรัชญา  
สืบสานสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน ศิลปินพ้ืนบ้าน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ส านึกดีสิ่งแวดล้อมน้อมน าสู่ชุมชน 

4.2 ความส าคัญ  
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีที่มา

จากความต้องการขยายการศึกษาในสาขาวิชาชีพขาดแคลน เพื่อผลิตบุคลากรรองรับความต้องการของท้องถิ่นทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ตอบสนองนโยบายการผลิตบัณฑิต      สายวิชาชีพให้มากขึ้น และรองรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจระดับชุมชน ระดับ
ภูมิภาคของประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นสถาปัตยกรรมท้องถิ่น สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ
ของภูมิภาค ท าให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดและประยุกต์องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแง่ของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี 
สภาพแวดล้อมของชุมชน น ามาใช้สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าได้ 

นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิต ให้เป็น “สถาปนิกอาชีพ” คือ มีทักษะการคิด และถ่ายทอดจากจินตนาการมาเป็นผลงาน
ออกแบบให้ใช้ประโยชน์ มีความช านาญในการใช้เครื่องมือ ฝึกปฏิบัติในช้ันเรียนและภาคสนาม โดยบูรณาการองค์ความรู้เพื่อ
สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมได้ มีความสามารถในการท างานร่วมกับท้องถิ่น ชุมชน เพื่อความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานจริงให้กับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือสามารถสร้างสรรค์งานโดยอิสระได้ 

4.3  วัตถุประสงค์  
 เพื่อผลิตบณัฑติ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ให้มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
4.3.1  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยยึดหลกัคุณธรรมและ     จรรยาบรรณวชิาชีพ 
4.3.2  มีความเช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้กับงานสถาปัตยกรรม โดยสามารถแก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ และบริการให้แก่ชุม 
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4.3.3  บูรณาการในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และบริบททางสังคม วัฒนธรรม 
4.3.4  ตระหนักถึงคณุค่าและสืบสานสถาปัตยกรรมที่เกิดจากภูมิปญัญา และเทคโนโลยีประจ าท้องถิ่น 

5.  วิชาเอก  
ไม่ม ี

6.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
165 หน่วยกิต 

7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รูปแบบ     

หลักสตูรระดับปริญญาตรี หลักสตูร 5 ปี 
7.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
7.3 ภาษาท่ีใช้     

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
 7.4 การรับเข้าศึกษา    

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 7.5 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่    

ไม่ม ี
 7.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชพีได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 สถาปนิกในหน่วยงานราชการ ไดแ้ก่ อาจารย์ สถาปนิกประจ าหน่วยงาน สถาปนิกควบคุมงาน สถาปนิกหน่วยงานประจ า
ท้องถิ่น 

8.2 สถาปนิกในหน่วยงานเอกชน ได้แก่ สถาปนิกออกแบบโครงการ สถาปนิกผู้ควบคุมงาน พนักงานเขียนแบบ พนักงาน
ประมาณราคา พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง ผู้เขียนแบบ และผู้น าเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม 

8.3 สถาปนิกอิสระ 

 
 
 
 



3 
 

9. บุคลากรหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

 
 
 
 
 

 

ช่ือ – นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การณุย์  ศุภมิตรโยธิน               
ต าแหน่งในการบริหารหลักสตูร : ประธานหลักสตูร  
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ(สถาปตัยกรรมศาสตร์) (ปร.ด.) 
สาขาวิชา : สถาปัตยกรรม 
ปีท่ีจบ : 2561 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
   

ช่ือ – นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิ  ลิศนนัท์               
ต าแหน่งในการบริหารหลักสตูร : อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
วุฒิการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สถ.ด.) 
สาขาวิชา : สถาปัตยกรรม 
ปีท่ีจบ : 2553 
สถาบันที่จบ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   

 

 

ช่ือ – นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุฒิ  ใจอดทน        
ต าแหน่งในการบริหารหลักสตูร : อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
วุฒิการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา : นวัตกรรมอาคาร 
ปีท่ีจบ : 2552 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
   
   

 

ช่ือ - นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญนภา  สทิธ์ิประเสริฐ 
ต าแหน่งในการบริหารหลักสตูร : อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
วุฒิการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : นวัตกรรมอาคาร 
ปีท่ีจบ : 2551 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
   

 

ช่ือ - นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาริสา หิรัญตียะกุล                     
ต าแหน่งในการบริหารหลักสตูร : อาจารย์ประจ าหลักสตูร(ลาศึกษาต่อ) 
วุฒิการศึกษาสูงสดุ : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : ออกแบบชุมชนเมือง 
ปีท่ีจบ : 2551 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ช่ือ - นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงศ์  แสนบุดดา   
ต าแหน่งในการบริหารหลักสตูร : อาจารย์ประจ า : 
วุฒิการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : สถาปัตยกรรม 
ปีท่ีจบ : 2551 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 

ช่ือ - นามสกุล : อาจารย์ศาสตรา  ตั้งใจ        
ต าแหน่งในการบริหารหลักสตูร : อาจารย์ประจ า 
วุฒิการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : เทคโนโลยีอาคาร 
ปีท่ีจบ : 2556 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

ช่ือ - นามสกุล : อาจารย์ปรญิญา  เชิดเกียรติพล 
ต าแหน่งในการบริหารหลักสตูร : อาจารย์ประจ า 
วุฒิการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : สถาปัตยกรรมภายใน 
ปีท่ีจบ : 2550 
สถาบันที่จบ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

 

 
 

ช่ือ - นามสกุล : อาจารย์บณัฑิตทัศน์ ทสยันไชย 
ต าแหน่งในการบริหารหลักสตูร : อาจารย์ประจ า 
วุฒิการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : สถาปัตยกรรม 
ปีท่ีจบ : 2550 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยัศิลปากร 
   

 

ช่ือ - นามสกุล : อาจารย์นิธิมา หาญประโคน 
ต าแหน่งในการบริหารหลักสตูร : อาจารย์ประจ า 
วุฒิการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา  : สถาปัตยกรรม 
ปีท่ีจบ : 2555 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ช่ือ - นามสกุล : อาจารยส์ุพัตรา  ทองกลม 
ต าแหน่งในการบริหารหลักสตูร : อาจารย์ประจ า 
วุฒิการศึกษาสูงสดุ : ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) 
สาขาวิชา  : ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม 
ปีท่ีจบ : 2557 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยัศิลปากร 
   

 

ช่ือ - นามสกุล : อาจารย์รัฐพล ปัญจอาภรณ ์
ต าแหน่งในการบริหารหลักสตูร : อาจารย์ประจ า 
วุฒิการศึกษาสูงสดุ : เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (คพ.ม.) 
สาขาวิชา  : เคหการ 
ปีท่ีจบ : 2552 
สถาบันที่จบ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

    

 ช่ือ - นามสกุล  นางสาวบัณฑติา มียิ่ง 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
วุฒิการศึกษาสูงสดุ  บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (บธ.ม.) 
สาขาวิชา   - 
ปีท่ีจบ  2557 
สถาบันที่จบ  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

10.  หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาไม่

เกิน 10 ปี 
10.1 จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 165 หน่วยกิต 
10.2 โครงสร้ำงหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า             30  หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษา 9-12 หนว่ยกิต 

 -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6-9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3-6 หน่วยกิต 

 -  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6-9 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ     3 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ  129 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาหลักสาขา 58 หน่วยกิต (เกณฑ์สภาสถาปนิก 45) 
-  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 19 หน่วยกิต (เกณฑ์สภาสถาปนิก 10) 
-  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 25 หน่วยกิต (เกณฑ์สภาสถาปนิก 20) 
-  กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขา 27 หน่วยกิต (เกณฑ์สภาสถาปนิก 20) 

3) หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
10.3 รำยวิชำในหลักสูตร   

1) ควำมหมำยของเลขประจ ำวิชำ 
- หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 

เลขประจ ำวิชำหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีควำมหมำย ดังนี้ 
ล ำดับเลขต ำแหน่งที่    1 หมำยถึง หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป ใช้เลข 0 เป็นเลขของหมวดวิชำ 
ล ำดับเลขต ำแหน่งที่ 2-3 หมำยถึง กลุ่มวิชำของหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 

เลข  01 หมำยถึง กลุ่มวิชำภำษำ 
เลข  02 หมำยถึง กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 
เลข  03 หมำยถึง กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 
เลข  04 หมำยถึง กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
เลข  05 หมำยถึง กลุ่มวิชำกำรบริหำรจัดกำร 

ล ำดับเลขต ำแหน่งที่ 4-6 หมำยถึง ล ำดับรำยวิชำในกลุ่มวิชำ 
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- หมวดวิชำเฉพำะ  
                 เลขประจ ำวิชำในหลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรม 
ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีควำมหมำยดังนี้ 

ล ำดับเลขต ำแหน่งที่ 1-3 ของสำขำวิชำสถำปัตยกรรม คือ 555 
ล ำดับเลขต ำแหน่งที่ 4 หมำยถึง  ชั้นปีหรือควำมยำก 

เลข 1  หมำยถึง  ชั้นปีที่ 1 หรือควำมยำกของวิชำล ำดับที่ 1 
เลข 2  หมำยถึง  ชั้นปีที่ 2 หรือควำมยำกของวิชำล ำดับที่ 2 
เลข 3  หมำยถึง  ชั้นปีที่ 3 หรือควำมยำกของวิชำล ำดับที่ 3 
เลข 4  หมำยถึง  ชั้นปีที่ 4 หรือควำมยำกของวิชำล ำดับที่ 4 
เลข 5  หมำยถึง  ชั้นปีที่ 5 หรือควำมยำกของวิชำล ำดับที่ 5 

ล ำดับเลขต ำแหน่งที่ 5  หมำยถึง  กลุ่มย่อยของสำขำวิชำ 
เลข 1  หมำยถึง กลุ่มวิชำหลักสำขำ 
เลข 2  หมำยถึง  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำน 
เลข 3  หมำยถึง  กลุ่มวิชำเทคโนโลยี 
เลข 4  หมำยถึง  กลุ่มวิชำสนับสนุนสำขำ 
เลข 5  หมำยถึง  กลุ่มวิชาชีพ-เลือก 

ล ำดับเลขต ำแหน่งที่ 6 หมำยถึง  ล ำดับของวิชำในกลุ่มย่อย 
2) รำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร  

 หลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถำปัตยกรรม มีรำยวิชำตำมโครงสร้ำง
หลักสูตร ดังนี้  
ก). หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
     ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชารวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีรายวิชาบั งคับ จ านวน 25 หน่วยกิต และ   
     รายวิชาเลือก อย่างน้อย 5 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาใดก็ได้ ดังนี้ 
     1. กลุ่มวิชาภาษา                

1.1   บังคับ เรียน    9   หน่วยกิต 
061101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร             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   หน่วยกิต 
061105 ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ            3(3-0-6) 
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061106 ความงดงามทางภาษาไทย   3(3-0-6) 
061107 ภาษาอังกฤษ 4                        2(1-2-3) 
061108 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
061109 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน                    3(3-0-6) 
061110 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
061111 ภาษาฮินดีพื้นฐาน    3(3-0-6) 
061112 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน    3(3-0-6) 
061113 ภาษาลาวพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
061114 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
061115 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน    3(3-0-6) 
061116 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
2.1   บังคับ เรียน    9   หน่วยกิต 

061201 ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  2(1-2-3) 
061202 ความเป็นไทย                          3(3-0-6) 
061203 อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน                     2(1-2-3) 
061204 การคิดเพ่ือการด าเนินชีวิต          2(1-2-3) 

2.2   บังคับเลือก เรียน    2   หน่วยกิต 
061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่     2(1-2-3) 
061206 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต                   2(1-2-3) 
061207 การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน                                  2(1-2-3) 

2.3   เลือก เรียน    0 – 5    หน่วยกิต 
061208 จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิต         3(3-0-6) 
061209 มนุษย์กับสุนทรียภาพ                3(3-0-6) 
061210 การใช้เหตุผลในสังคม                2(2-0-4) 
061211 ความรู้เกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต   3(3-0-6) 

061212 มนุษย์กับอารยธรรม                  2(2-0-4) 

061213 กฎหมายในการด ารงชีวิต             3(3-0-6) 

061214 แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง   2(2-0-4) 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

3.1   บังคับ เรียน    3   หน่วยกิต 
061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ        2(1-2-3) 
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061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ    1(0-2-1) 
3.2   บังคับเลือกเรียน 2    หน่วยกิต 

061303   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศออนไลน์              2(1-2-3) 
061304   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและสื่อประสม                      2(1-2-3) 
061305   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับส านักงานอัตโนมัติ        2(1-2-3) 

3.3   บังคับเลือกเรียน                                                              0-5     หน่วยกิต 
061306 สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืนแห่งชีวิต                         3(3-0-6) 
061307 อาหารเพื่อชีวิต                       2(1-2-3) 
061308 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน         2(1-2-3) 

ข). หมวดวิชำเฉพำะ เรียนไม่น้อยกว่ำ               135       หน่วยกิต 
1.  กลุ่มวิชาหลักสาขา       เรียน   58  หน่วยกิต 
555111 
555112 
555211 
555212 
555311 
 
555312 
555313 
555411 
555412 
555413 
555414 
555511 
555512 

มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 
การออกแบบสถาปัตยกรรม 1  
การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 
การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 
พัฒนาการของแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ตะวันตก 
การออกแบบสถาปัตยกรรม 4  
การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 
การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 
การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 
การจัดท าโปรแกรมเพ่ือการออกแบบสถาปัตยกรรม 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสถาปัตยกรรม 
เตรียมวิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ 

 3(1-4-4) 
4(1-6-5) 
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.  กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                                           เรียน 19 หน่วยกิต 
555121 
555122 
555123 

สุนทรียศาสตร์และการออกแบบเบื้องต้น 
การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมไทย 

 4(1-6-5) 
3(1-4-4) 
3(3-0-6) 
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555221 
555222 
555321 

สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นโคราช 
การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น 
คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม3 

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

3.  กลุ่มวิชำเทคโนโลยี                                                        เรียน 25   หน่วยกิต 
555131 
555231 
555232 
555233 
555234 
555331 
555332 
555333 
555334 

การก่อสร้างอาคาร 1 
การก่อสร้างอาคาร 2  
วัสดุอาคาร  
การก่อสร้างอาคาร 3 
งานระบบอาคาร 1  
งานระบบอาคาร 2  
โครงสร้างอาคาร  
การก่อสร้างอาคาร 4 
เทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม 

 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.  กลุ่มวิชำสนับสนุนสำขำ                                                  เรียน 27 หน่วยกิต 
555141 
555241 
555242 
555341 
555441 
555442 
555443 
555444 
555445 
555446 

สถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น  
คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 1 
คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 2 
ภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผังบริเวณ  
การออกแบบชุมชนเมือง  
ประมาณราคาก่อสร้าง 
การจัดการงานก่อสร้าง  
การวางผังเมืองเบื้องต้น 
เคหการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

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

ค). หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 

และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ หรือเลือก
ศึกษาจากรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ-เลือก ซึ่งหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตได้เปิดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาชีพ
เลือก เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกเรียน ดังนี้ 
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1.  กลุ่มวิชาชีพ-เลือก 27 หน่วยกิต 
555351 
555352 
555353 
555354 
555355 
555356 
555451 
555452 
555453 
555454 
555455 
555456 

พัฒนาการของแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมตะวันออก 
สถาปัตยกรรมลุ่มน้ าโขง 
การปฏิบัติงานภาคสนามทางสถาปัตยกรรม 
ภูมิปัญญานิเวศและเมืองยั่งยืน 
การจัดการพลังงานในอาคาร 
การตกแต่งภายในอาคาร 
การออกแบบเพ่ือพัฒนาชุมชน 
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง  
ภาษาอังกฤษส าหรับสถาปนิก 
การออกแบบอาคารด้วยตารางพิกัด 
การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล  
สถาปัตยกรรมยั่งยืน 

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) 

11.  แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ผลการเรยีน หมายเหต ุ

ศึกษำทั่วไป xxxxxx   ศึกษำทั่วไปวิชำที่ 1 3(x-x-x)   
 xxxxxx   ศึกษำทั่วไปวิชำที่ 2 3(x-x-x)   
 xxxxxx   ศึกษำทั่วไปวิชำที่ 3 3(x-x-x)   

เฉพำะ 555121 สุนทรียศำสตร์และกำร
ออกแบบเบื้องต้น 

4(1-6-5)   

 555122 กำรเขียนแบบทำง
สถำปัตยกรรม 

3(1-4-4)   

 รวมหน่วยกิต 16(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ผลการเรยีน หมายเหต ุ

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

เฉพาะ 555111 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(1-4-4)   
555112 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 4(1-6-5)   
555123 สถาปัตยกรรมไทย 3(2-2-5)   
555131 การก่อสร้างอาคาร 1 3(1-4-4)   
555141 สถาปัตยกรรมภายในเบือ้งต้น 3(1-4-4)   

 รวมหน่วยกิต 22(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ผลการเรยีน หมายเหต ุ

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

เฉพาะ 555211 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 4(1-6-5)   
555221 สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินโคราช 3(1-4-4)   
555231 การก่อสร้างอาคาร 2 3(1-4-4)   
555232 วัสดุอาคาร 3(1-4-4)   
555241 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและ

เขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 1 
3(1-4-4)   

 รวมหน่วยกิต 22(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ผลการเรยีน หมายเหต ุ

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

เฉพาะ 555212 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 4(1-6-5)   
555222 การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและ

เทคโนโลยีท้องถิ่น 
3(2-2-5)   

555233 การก่อสร้างอาคาร 3 3(1-4-4)   
555234 งานระบบอาคาร 1 2(1-2-3)   
555242 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและ

เขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 2 
3(1-4-4)   

 รวมหน่วยกิต 21(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ผลการเรยีน หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป Xxxxxx  ศึกษาทั่วไปวิชาที ่10 3(x-x-x)   
เฉพาะ 555311 พัฒนาการแนวความคิดในการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก 
3(2-2-5)   

555312 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 5(1-8-6)   
555321 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและ

เขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 3 
3(1-4-4)   

555331 งานระบบอาคาร 2 2(1-2-3)   
555341 ภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผัง

บริเวณ 
3(1-4-4)   

 รวมหน่วยกิต 19(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 



14 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ผลการเรยีน หมายเหต ุ

เฉพาะ 555313 กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 5 5(1-8-6)   

 555332 โครงสร้ำงอำคำร 3(3-0-6)   

 555333 กำรก่อสร้ำงอำคำร 4 3(1-4-4)   

 555334 เทคโนโลยีอำคำรและ
สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5)   

เลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรีวิชำที่ 1 หรือ 
วิชำชีพ-เลือก  
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 

3(x-x-x)   

 รวมหน่วยกิต 17(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ผลการเรยีน หมายเหต ุ

เฉพาะ 555411 กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 6 5(1-8-6)   

555441 กำรออกแบบชุมชนเมือง 3(2-2-5)   

555442 ประมำณรำคำก่อสร้ำง 2(1-2-3)   

555443 กำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง 3(3-0-6)   

เลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรีวิชำที่ 2 หรือ 
วิชำชีพ-เลือก  
ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 

3(x-x-x)   

 รวมหน่วยกิต 16(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ผลการเรยีน หมายเหต ุ

เฉพาะ 555412 กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 7 5(2-6-7)   

555413 กำรจัดท ำโปรแกรมเพ่ือกำร
ออกแบบสถำปัตยกรรม 

3(1-4-4)   

555444 กำรวำงผังเมืองเบื้องต้น 3(2-2-5)   

555445 เคหกำรและกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ 

2(1-2-3)   

555446 หลักปฏิบัติวิชำชีพ
สถำปัตยกรรม 

2(2-0-4)   

 รวมหน่วยกิต 15(8-14-23) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 

ปีท่ี 4 ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ผลการเรยีน หมายเหต ุ

เฉพาะ 555414 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ทำงสถำปัตยกรรม 

5(0-450-0)   

 รวมหน่วยกิต 5(0-450-0) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 
 
 
 



16 
 

ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ผลการเรยีน หมายเหต ุ

เฉพำะ 555511 เตรียมวิทยำนิพนธ์ 3(0-9-5)   

 รวมหน่วยกิต 3(0-9-5) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ผลการเรยีน หมายเหต ุ

เฉพำะ 555512 วิทยำนิพนธ์ 9(0-27-14)   

 รวมหน่วยกิต 9(0-27-14) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 
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ก. ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. กลุ่มวิชาภาษา 
 รหัสวิชา       ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-ศ) 
061101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 (Thai for Communication)   

ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร กระบวนการพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน 
และการเขียน การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน การย่อความ การสรุปความ การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงานโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี 

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)  

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร     ในชีวิตประจ าวัน ในการ
ทักทาย การแนะน าตัว  การบรรยายบุคคล  การบรรยายสิ่งของ  การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ต่าง 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)  

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ในระดับที่สูงขึ้น การ
ขอข้อมูลและการให้ข้อมูลทั่วไป การให้ข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การตีความ การสรุป
ความ การจับใจความส าคัญ   

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)  

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับ    การเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การสมัครงาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามข้อมูล  เกี่ยวกับงาน การเขียนประวัติย่อ
และจดหมายสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณ์งาน 

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  ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ  3(3-0-6) 
 (Thai for Career)  

ทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารส าหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้อง   ตามกาลเทศะ บุคคล และ
โอกาส การน าเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธ์และโฆษณา การเขียนโครงการ 
การเขียนรายงานส าหรับงานอาชีพ 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)  

ความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ การรับรู้ถึงความงดงาม  ทางภาษา การประเมิน
คุณค่าให้สอดคล้องกับเนื้อหา และการถ่ายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบต่าง ๆ 

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)  

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการท างาน ได้แก่ การทักทาย การ
ต้อนรับ การนัดหมาย การถามและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ การจดบันทึก การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ
การน าเสนองาน 

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 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน  3(3-0-6) 
 (Fundamental Chinese)  

ทักษะการฟัง พูด ภาษาจีนกลางเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การอ่าน               ออกเสียง 
ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องต้น ทักษะการอ่านอักษรพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน
เบื้องต้น 

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 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental Japanese)  

ค าศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่นโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Basic Japanese vocabularies, sentences, structures using Roman characters, and 

conversations in daily life. 
 
061110 ภาษาเขมรพื้นฐาน  3(3-0-6) 
 (Fundamental Khmer)  

โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 

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

โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาฮินดี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวอินเดีย 

Basic structures of Hindi language, listening, speaking, reading, and writing skills, 
conversations in daily life according to Indian culture. 

 
061112 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน  3(3-0-6) 
 (Fundamental French)  

ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ์ ทักษะเบื้องต้นการฟัง การพูด การอ่าน                   และการ
เขียน การสนทนาในชีวิตประจ าวัน  
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French characters and grammar, basic skills in listening, speaking, reading, and writing, 
conversation in daily life. 

 
061113 ภาษาลาวพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental Laos)  

โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาลาว ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวลาว 

Basic structures of Lao language, listening, speaking, reading, and writing skills, 
conversations in daily life according to Laos culture. 

 
061114 ภาษาพม่าพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental Burmese)  

โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาพม่า ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวพม่า 

Basic structures of Burmese language, listening, speaking, reading, and writing skills, 
conversations in daily life according to Burmese culture. 

 
061115 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน  3(3-0-6) 
 (Fundamental Vietnamese)  

โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 

Basic structures of Vietnamese language, listening, speaking, reading, and writing skills, 
conversations in daily life according to Vietnamese culture. 

 
061116 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน  3(3-0-6) 
 (Fundamental Korean)   

โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี 

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

แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  หลักการทรง
งาน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  

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 ความเป็นไทย 3(3-0-6) 
 (Thainess)  

ความหมายคุณค่าของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชน          เพ่ือการด ารงชีวิต 
การตัดสินคุณค่าและมาตรฐานทางจริยธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณีไทย           การปฏิบัติตนตามศาสนพิธี
และวันส าคัญต่าง ๆ  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์               ทรงเป็นประมุข ภูมิศาสตร์
ประเทศไทยที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงอัตลักษณ์    ท้องถิ่นไทยและท้องถิ่นโคราช 

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 อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน 2(1-2-3) 
 (ASEAN Studies and ASEAN Citizen)  

ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและภูมิรัฐศึกษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียนกับกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืน ๆ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามกฎเกณฑ์
ของสังคม การท ากิจกรรมจิตอาสา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในประชาคมอาเซียน 

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. 
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061204 การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต 2(1-2-3) 
 (Thinking for Living)  

ความหมาย ความส าคัญของการคิด มโนทัศน์ที่ เกี่ยวข้องกับการคิด ประสาทวิทยาศาสตร์การคิด 
ความสัมพันธ์ของการคิด การเรียนรู้ ความรู้และความจ า ประเภทการคิด ทักษะและกระบวนการคิด การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา เน้นการฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 

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

แนวคิดพ้ืนฐานและจริยธรรมทางธุรกิจส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ                การวิเคราะห์โอกาส
และการจัดตั้งธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น การตลาด การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ การจัดการการเงิน โดยการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การด าเนินธุรกิจในศตวรรษท่ี 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)  

วิวัฒนาการของโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการทรัพยากร รายจ่าย การ
บริโภคและการออม การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การค้าระหว่างประเทศ สภาพปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและ
แนวทางการแก้ไข การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง                         เพ่ือการด ารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจ
สังคมในยุคโลกาภิวัตน์ 

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. 
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061207 การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน 2(1-2-3) 
 (Self-Management for Work Development)  

แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการท างาน                        การตั้งเป้าหมาย
ในการท างาน การจัดการอุปสรรคในการท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เทคนิควิธีใน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการส านักงาน             การจัดการตนเองภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง 

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. 
 
061208 จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 (Psychology for Living)  

ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ พฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัย  ที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การศึกษาและพัฒนาตน การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเข้าใจ การเป็นผู้น า-ผู้ตาม  และการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การสร้างความสุขในการด าเนินชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา 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 มนุษย์กับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) 
 (Man and Aesthetics)  

ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ความหมาย ความเป็นมาทางวิชาการกับปรากฏการณ์   ทางสุนทรีย์ ความซาบซึ้งใน
คุณค่าความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรม  การเข้าถึงความหมาย และความสุข
จากสิ่งสุนทรีย์ 

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. 
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061210 การใช้เหตุผลในสังคม  2(2-0-4) 
 (Reasoning in Society)       

ลักษณะของเหตุผล  การคิดอย่างมีเหตุผลรูปแบบต่าง ๆ การน าเหตุผลไปใช้  ในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และน าไปประยุกต์ใช้  กับวิชาชีพและการด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณค่า 

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

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาระบบความเป็นไปของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ แนวโน้มของปัญหาประชากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และ
จริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน์ พลวัต และผลกระทบต่ออนาคต การเตรียมความพร้อม  ส าหรับการเปลี่ยนแปลง
สังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 

Concepts and theories of world system related to future studies, international relationship, 
trends of population problems, environment, energy, technology, economy, politics, 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 มนุษย์กับอารยธรรม  2(2-0-4) 
 (Man and Civilization)  

การสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการอารยธรรมตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน การวิเคราะห์กระบวนการรังสรรค์           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 กฎหมายในการด ารงชีวิต   3(3-0-6) 
 (Law for Living)  

กฎเกณฑ์ควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและประเภทของ
กฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย สิทธิหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลและการใช้สิทธิ หลักทั่วไป
กฎหมายแพ่ง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา   หนี้ ละเมิด ครอบครัว และมรดก การกระท าความผิดทาง
อาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 
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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 แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง   2(2-0-4) 
 (Sources and Methods of Autonomous Learning)  

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้า    จากแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึง 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง   ตลอดชีวิต การจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากร
สารสนเทศ การประเมินค่าสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การท ารายการบรรณานุกรมและการอ้างอิง 

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. 

 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 2(1-2-3) 
 (Mathematics for Decision Making)  

การให้เหตุผล การใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ โดยเน้นทักษะการคิดค านวณและการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Reasoning, using information for decision making and decision making process focusing on 
calculation skills and applications for daily life. 
 
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 
 (Sports Science for Health)  
 การน าหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทดสอบระดับความสามารถ
ของร่างกาย และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกาย เพื่อการประเมินและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่ส่งผลต่อ
การมีสุขภาพที่ดีในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 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. 
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061303  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์         2(1-2-3) 
 (Information Technology for Online Information Management)  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา    การใช้งานอินเทอร์เน็ต การ
สืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล  น าเสนอข้อมูล    สร้างเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน์ การ
ใช้สารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติ้ง 

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) 
 

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งาน   สื่อประสม การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการสื่อสารและสืบค้นสารสนเทศ การน าเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้   สื่อประสมและสื่อสังคม
ออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ 

 Applications of computer and information technology, application for multimedia, using 
Internet for communication and information retrieval, data presentation, applications of 
multimedia and online social media, laws related to information technology and penalty. 

 
061305  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับส านักงานอัตโนมัติ  2(1-2-3) 
 (Information Technology for Office Automation)  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ 
โปรแกรมน าเสนอผลงาน การแสวงหาความรู้และแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต   เพ่ือการท ารายงาน การค านวณ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลงาน 

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 
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061306 สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความย่ังยืนแห่งชีวิต  3(3-0-6) 
 (Environment and Energy for Sustainability 

of Life) 
 

ความหมายและประเภทของพลังงาน การใช้พลังงานในอดีตถึงปัจจุบัน ปัญหาการใช้พลังงาน  ที่มีผลกระทบ
ต่อ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบต่าง ๆ และแนวทางป้องกันแก้ไข   

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  อาหารเพื่อชีวิต   2(1-2-3) 
 (Food for Life)  

หลักการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งทางด้านพืชและสัตว์ การผลิต  เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอด
สารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชด าริ การเสื่อมเสียของอาหาร   และการควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีใน
การเลือกซื้ออาหาร คุณค่าทางโภชนาการ หลักเบื้องต้นในการถนอม และแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
การท าแห้ง หมักดอง การใช้สารเคมี 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. 
 
061308 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
 (Technology in Daily Life)  

ความรู้และหลักการ ในการเลือก การติดตั้ง การบ ารุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เทคโนโลยีสื่อสาร 
เทคโนโลยียานยนต์ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

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

รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ   น(ท-ป-ศ) 
555111  มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม   3(1-4-4) 

 (Architectural Design Fundamentals) 
 ศึกษาทฤษฎีในการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพ้ืนฐาน การสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์       ฝึกปฏิบัติให้
เกิดทักษะในการคิดแก้ปัญหาเพ่ือการออกแบบ ฝึกปฏิบัติโดยการน าองค์ความรู้ พ้ืนฐาน      การออกแบบ
สถาปัตยกรรมมาใช้สร้างสรรค์งานออกแบบสถาปัตยกรรม 
 
555112  การออกแบบสถาปัตยกรรม 1              4(1-6-5) 

 (Architectural Design 1) 
 การปฏิบัติการออกแบบบ้านพักอาศัยขนาดเล็กชั้นเดียว โดยเน้นกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาทางด้าน
การออกแบบ พิจารณาความต้องการทางกายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยามนุษย์ การจัดประโยชน์   ใช้สอย ที่ว่างภายใน 
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเขตร้อนเบื้องต้น ค านึงถึงโครงสร้างไม้และคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นหลัก สุนทรียภาพ 
ระบบสาธารณูปโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติการ            ออกแบบร่างระยะสั้น (Sketch Design) 
 
555211  การออกแบบสถาปัตยกรรม 2              4(1-6-5)
 (Architectural Design 2) 
 พื้นควำมรู้ : สอบผ่ำนรำยวิชำ 555112 กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 1 
 การปฏิบัติการออกแบบบ้านพักอาศัยขนาดเล็กถึงขนาดกลางไม่เกิน 2 ชั้น โดยเน้นกระบวนการคิดและแก้ไข
ปัญหาทางด้านการออกแบบ พิจารณาความต้องการทางกายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยามนุษย์ การจัดประโยชน์ใช้สอย 
ที่ว่างภายใน การจัดบริเวณและแผนผังอาคารให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเขตร้อนเบื้องต้น ค านึงถึงโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สุนทรียภาพ ระบบสาธารณูปโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติการออกแบบร่างระยะ
สั้น (Sketch Design) 
 
555212  การออกแบบสถาปัตยกรรม 3   4(1-6-5) 

 (Architectural Design 3) 
 พื้นควำมรู้ : สอบผ่ำนรำยวิชำ 555211 กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 2 
 การปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยเน้นกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหา
ทางด้านการออกแบบที่สื่อถึงเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น พิจารณาความต้องการทางกายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยา
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มนุษย์ การจัดประโยชน์ใช้สอย ที่ว่างภายใน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบ การจัด
บริเวณและแผนผังอาคารให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเขตร้อนเบื้องต้น ค านึงถึงโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สุนทรียภาพ ระบบสาธารณูปโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติการออกแบบร่างระยะสั้น (Sketch Design) 

 
555311  พัฒนาการของแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก 3(2-2-5)
 (Development of Architecture Design Concepts in Western Architecture) 
 ศึกษาพัฒนาการของแนวความคิดของการออกแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ 
ด้านพ้ืนที่ใช้สอย ด้านลักษณะโครงสร้างและวิธีการก่อสร้าง และด้านแนวทางในการออกแบบตามบริบทที่ตั้งและ
สภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากวัฒนธรรมและวิทยาการของสถาปัตยกรรม โดยเริ่มตั้งแต่สถาปัตยกรรมสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และสามารถวิเคราะห์พัฒนาการของแนวความคิดของผู้ออกแบบตั้งแต่
สมัยใหม่ (Modern) จนถึงหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ที่สามารถ     ส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
สถาปัตยกรรม การจัดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมมาถึงปัจจุบัน โดย
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบสถาปัตยกรรมได้ 
 
555312  การออกแบบสถาปัตยกรรม 4              5(1-8-6)
 (Architectural Design 4) 
 พื้นควำมรู้ : สอบผ่ำนรำยวิชำ 555212 กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 3 
 การปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ในลักษณะอาคารแนวราบ และเป็นอาคารเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงาน พิจารณาความต้องการทางกายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยามนุษย์ ความสัมพันธ์ของประโยชน์ใช้สอย
ทางสัญจร ที่ว่างภายใน การจัดวางผังบริเวณ แผนผังอาคารให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเขตร้อน และการออกแบบ
ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึงการค านึงถึงโครงสร้าง ความงามของอาคาร ระบบสาธารณูปโภคของอาคาร 
ผลกระทบจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝึกค้นคว้าหาข้อมูล การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) และ
ปฏิบัติการออกแบบร่างระยะสั้น (Sketch Design) 
 
555313  การออกแบบสถาปัตยกรรม 5              5(1-8-6) 

 (Architectural Design 5) 
 พื้นควำมรู้ : สอบผ่ำนรำยวิชำ 555312 กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 4 
 การปฏิบัติการออกแบบอาคารพักอาศัยรวม อาคารสาธารณะขนาดใหญ่ โดยเน้นกระบวนการคิดและการ
แก้ไขปัญหาทางด้านการออกแบบเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) 
พิจารณาความต้องการทางกายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยามนุษย์ การจัดประโยชน์ใช้สอย ที่ว่างภายใน การจัดผัง
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บริเวณและแผนผังอาคารให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเขตร้อนชื้นและบริบทโดยรอบ ค านึงถึงโครงสร้างที่เหมาะสม 
สุนทรียภาพ ระบบสัญจรแนวตั้ง ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล ระบบ
จัดการขยะ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบจากกฎหมายข้อบัญญัติของอาคาร  โดยเฉพาะอาคารสาธารณะ
ขนาดใหญ่ ฝึกค้นคว้าหาข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการฝึกปฏิบัติการออกแบบร่างระยะสั้น 
(Sketch Design) 
 
555411  การออกแบบสถาปัตยกรรม 6              5(1-8-6)   

 (Architectural Design 6) 
 พื้นควำมรู้ : สอบผ่ำนรำยวิชำ 555313 กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 5 
 การปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ถึงขนาดใหญ่พิเศษ โดยเน้นกระบวนการคิดและการ
แก้ไขปัญหาทางด้านการออกแบบ พิจารณาความต้องการทางกายภาพด้านพฤติกรรมและจิตวิทยาของมนุษย์ การจัด
ประโยชน์ใช้สอย ทางสัญจรที่ซับซ้อน ที่ว่างภายใน การจัดผังบริเวณและแผนผังอาคาร      ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมเขตร้อนเบื้องต้น ตอบสนองการใช้งานของคนทุกกลุ่มค านึงถึงอาคารที่ใช้โครงสร้างของอาคารพาดช่วง
ยาว (Longspan structure) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สุนทรียภาพทางสถาปัตยกรรม ระบบของอาคารและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) และการฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบร่างระยะสั้น (Sketch Design) 

 
555412  การออกแบบสถาปัตยกรรม 7              5(2-6-7) 

 (Architectural Design 7) 
 พื้นควำมรู้ : สอบผ่ำนรำยวิชำ 555411 กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 6 
 การปฏิบัติการวางผังกลุ่มอาคารสาธารณะ ออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่พิเศษ โดยเน้นการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างอาคาร กระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาทางด้านการออกแบบ พิจารณาความต้องการทาง
กายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยามนุษย์ ที่ว่างภายใน การแก้ปัญหาสถาปัตยกรรมที่มีประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกัน ทาง
สัญจรที่ซับซ้อน บูรณาการระบบโครงสร้าง งานระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง สุนทรียภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)  และการฝึกปฏิบัติการออกแบบร่างระยะสั้น (Sketch Design) 
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555413  การจัดท าโปรแกรมเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
 (Architectural Programming) 

 หลักการและวิธีการในการเขียนข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม เช่น  การวิเคราะห์
และการจัดท ารายละเอียดโครงการ การก าหนดความต้องการใช้พ้ืนที่ด้านประโยชน์ใช้สอย รูปแบบ ที่ตั้งโครงการ ซึ่ง
สามารถน าไปใช้ในการก าหนดแนวความคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมและตอบสนองต่อโครงการต่างๆ 
555414  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสถาปัตยกรรม            5(0-450-0) 

 (Practical Architectural Training) 
 พื้นควำมรู้ : สอบผ่ำนรำยวิชำ 555313 กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 5 
 กำรฝึกปฏิบัติงานในส านักงานสถาปนิกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาในด้านการเขียนแบบ 
ออกแบบ บริหาร หรือควบคุมการก่อสร้างอาคาร โดยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 450 
ชั่วโมง และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมทั้งผล
ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหัวหน้างาน 

 
555511  เตรียมวิทยานิพนธ์              3(0-9-5) 

 (Thesis Preparation) 
 พื้นควำมรู้ : สอบผ่ำนรำยวิชำ 555412 กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 7 
 กฎระเบียบและวิธีการด าเนินงานวิทยานิพนธ์ หลักการเลือกโครงการ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดท ารายละเอียดโครงการออกแบบ การเลือกที่ตั้งโครงการ การศึกษา
อาคารตัวอย่าง การอ้างอิง การเขียนรายงาน และน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ พร้อมจัดท าร่าง
เอกสารวิทยานิพนธ์ 
 
555512  วิทยานิพนธ์   9(0-27-14)
 (Thesis) 
 พื้นควำมรู้ : สอบผ่ำนรำยวิชำ 555511 เตรียมวิทยำนิพนธ์ 
 การศึกษาค้นคว้ารวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม เพ่ือน าผลสู่กระบวนการออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่ได้รับอนุมัติเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว จัดท าเอกสารวิทยานิพนธ์ ปฏิบัติการออกแบบ แสดงความคิด
สร้างสรรค์ จัดท ารายละเอียดทางสถาปัตยกรรม และจัดท าเอกสารวิทยานิพนธ์เสนอต่อคณะกรรมการ  และน าเสนอ
เป็นรูปงานทางสถาปัตยกรรม 
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2. กลุ่มวิชำพื้นฐำน 
รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ   น(ท-ป-ศ) 
555121  สุนทรียศาสตร์และการออกแบบเบื้องต้น            4(1-6-5)
 (Atheistic and Basic Design) 
 ความหมายและขอบข่ายของศิลปะ หลักการสุนทรียศาสตร์ ความเข้าใจในทัศนศิลป์สาขาต่างๆ ลักษณะและ
ความสัมพันธ์ของงานทัศนศิลป์ การปลูกฝังความชื่นชมในรูปแบบของศิลปะไทยและสากล ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ในการดูงานศิลปะที่มีผลต่อชีวิตและสังคมในปัจจุบัน ศึกษาวัสดุอุปกรณ์และฝึกวิธีการใช้งานในด้านการ
เขียนภาพ-วาดภาพ ฝึกทักษะเทคนิควิธีการเขียนภาพด้วยมือ (Drawing) หลักการพ้ืนฐานการสเกตซ์ (Sketch) ศึกษา
เรื่ององค์ประกอบศิลป์ หลักการและเทคนิคการจัดองค์ประกอบศิลป์ เพ่ือให้เกิดความงามหรือสุนทรียภาพในงาน
ออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การให้แสง เงา และสี ด้วย ดินสอ หมึก สีน้ า ฯลฯ  ฝึกทักษะการปฏิบัติการออกแบบและ
แสดงแบบเบื้องต้น ตลอดจน  การน าเสนอผลงานออกแบบศิลปะประยุกต์ที่มีสุนทรียภาพทั้งการเขียน และการท า
หุ่นจ าลอง การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) เบื้องต้นจากภาพแปลนและภาพด้าน วิธีการท าแผ่นงานออกแบบ
และ        การน าเสนอผลงานออกแบบให้มีความน่าสนใจ  
 
555122  การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม              3(1-4-4)
 (Architectural Drawing) 
 ศึกษาและปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ สัญลักษณ์ต่างๆ ในการเขียนแบบ การเขียน
ตัวอักษรไทย-อังกฤษ และอารบิค การใช้เส้น การเขียนภาพฉายไอโซเมตริก และการเขียนทัศนียภาพภายใน 
ภายนอก ศึกษาและทบทวนการเขียนรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ การเขียนทัศนียภาพภายนอก ภายใน  รวมทั้งการ
เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม 

 
555123  สถาปัตยกรรมไทย              3(3-0-6)
 (Thai Architecture) 
 ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทยตั้งแต่ยุคทวารวดีจนถึงยุครัตนโกสินทร์ โดยเรียนรู้ถึงโครงสร้างและ
องค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม เพ่ือตระหนักถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมไทย และน ำไปประยุกต์ใช้กับกำร
ออกแบบสถำปัตยกรรมได้ 
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555221  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราช   3(1-4-4) 
 (Korat Vernacular Architecture) 

 ศึกษาหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศเขตร้อนชื้นในแต่ละภาค  ของประเทศ
ไทยพอสังเขป โดยรวมถึงความรู้สึกพ้ืนฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์มนุษย์ สถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม การอาศัย
พ่ึงพาสภาวะแวดล้อมเพ่ือให้เกิดสภาวะน่าสบาย ปัญหาสภาพแวดล้อมและแนวทางแก้ไข ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ และบริบทแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น  การศึกษาความหมาย ความงาม ของ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น เช่น บ้านพักอาศัย อาคารทางศาสนา และอาคารตามความเชื่อ ศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น
โคราชโดยเฉพาะเรือนโคราช ในมิติของการวางผัง       การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ รูปทรง การใช้ที่ว่างที่
ตอบสนองความต้องการทางกายภาพ หน้าที่ประโยชน์ใช้สอย ฝึกหัดเขียนส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม และท า
หุ่นจ าลองสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นโคราช  ศึกษาเปรียบเทียบเรือนโคราชในพ้ืนที่แหล่งอารยะธรรม ศึกษาสถาปัตยกรรม
พ้ืนถิ่นโคราชที่ควรค่าแก่   การอนุรักษ ์และฝึกหัดออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประยุกต์ 

 
555222  การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น            3(2-2-5)
 (Study and Development in Local Wisdom and Technology) 
 ศึกษำความหมาย แนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภาคของประเทศไทย ค้นคว้าเพ่ือประยุกต์และ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน ทีเ่ป็นการต่อยอดภูมิปัญญาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคม 
555321 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 3 3(1-4-4) 
 (Computer Aided for Architectural Design and Drawing 3)  
 ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิกเพ่ือการออกแบบอาร์ทเวิร์ค  และการ
น าเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรม 
 

3. กลุ่มวิชำเทคโนโลยี 
รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ    น(ท-ป-ศ) 
555131  การก่อสร้างอาคาร  1   3(1-4-4) 

 (Building  Construction  1) 
 ทฤษฎี วิธีการก่อสร้างการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้ และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นพ้ืนฐาน เทคโนโลยี
การก่อสร้างที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนศึกษาส่วนประกอบอาคาร องค์ประกอบรอยต่ออาคาร ฝึกเขียน
แบบโดยเน้นแบบก่อสร้าง แบบรายละเอียดที่เก่ียวข้องและท าหุ่นจ าลอง 
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555231  การก่อสร้างอาคาร 2   3(1-4-4) 
 (Building Construction 2) 

 พื้นควำมรู้ : สอบผ่ำนรำยวิชำ 555131 กำรก่อสร้ำงอำคำร 1 
 การปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก วิธีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  อาคาร
โครงสร้างเหล็ก ที่มีความสูงไม่เกิน 2 ชั้น ศึกษาขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง วัสดุเทคนิค
ในการก่อสร้าง ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก 
 

555232 วัสดุอาคาร              3(1-4-4) 
 (Building Materials) 

 ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างที่ ใช้ ในงานโครงสร้าง วัสดุส่วนประกอบอาคาร วัสดุตกแต่งอาคาร  
การศึกษาดูงานจริง และฝึกปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุอาคาร วัสดุในงานก่อสร้าง มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ การ
เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
 

555233  การก่อสร้างอาคาร 3              3(1-4-4) 
 (Building Construction 3) 

 พื้นควำมรู้ : สอบผ่ำนรำยวิชำ 555231 กำรก่อสร้ำงอำคำร 2 
 ปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยขนาดกลาง วิธีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีความ
สูงตั้งแต่ 2-4 ชั้น ศึกษาขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง วัสดุเทคนิคในการก่อสร้าง ศึกษาดู
งานโครงการก่อสร้างที่มีความสูง 2-4 ชั้น 
 
 
 

555234  งานระบบอาคาร 1              2(1-2-3) 
 (Building  System 1) 

 งานระบบอาคารเบื้องต้นส าหรับอาคารพักอาศัย ได้แก่ ระบบน้ าประปา ระบบสุขาภิบาล         ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง มาตรฐาน     การติดตั้งอุปกรณ์
อาคาร พร้อมฝึกเขียนแบบสัญลักษณ์ 
 

555331  งานระบบอาคาร 2              2(1-2-3) 
 (Building System 2) 
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 งานระบบอาคารส าหรับอาคารขนาดใหญ่ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบขนส่งใน
อาคาร ระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสื่อสาร ศึกษากฎหมายและข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องกับงานระบบของอาคาร ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบงานระบบร่วมกับการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือให้
สอดคล้องกับระบบวิศวกรรมอาคารขนาดใหญ่ 

 
555332  โครงสร้ำงอำคำร              3(3-0-6) 

 (Building Structure) 
 ศึกษำพัฒนาการของโครงสร้างอาคาร ความรู้พ้ืนฐานด้านกลศาสตร์ พ้ืนฐานทฤษฎีโครงสร้าง น้ าหนัก
บรรทุก ก าลังวัสดุโครงสร้าง ระบบโครงสร้าง พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร แนวคิดในพิจารณาออกแบบระบบ
โครงสร้างอาคารส าหรับอาคารขนาดเล็ก อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
 
555333  การก่อสร้างอาคาร 4 3(1-4-4) 

 (Building Construction 4) 
 พื้นควำมรู้ : สอบผ่ำนรำยวิชำ 555233 กำรก่อสร้ำงอำคำร 3 
 ปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างอาคารสูงและอาคารพาดช่วงยาว วิธีการก่อสร้างอาคาร ศึกษาขั้นตอนการ
ด าเนินการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง วัสดุเทคนิคในการก่อสร้าง ศึกษาดูงานในโครงการก่อสร้างอาคารสูงและ
อาคารพาดช่วงยาว 

 
555334  เทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม              3(2-2-5) 

 (Building and Environmental Technology) 
 การสร้างสภาวะน่าสบายในงานสถาปัตยกรรม โดยวิธีกลและวิธีธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
และสภาพแวดล้อม การระบายอากาศ การป้องกันเสียงรบกวน การออกแบบแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ การ
ถ่ายเทความร้อน วัสดุและระบบกรอบอาคาร การใช้พลังงานทางเลือก เพ่ือการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 
 

4. กลุ่มวิชำสนับสนุนสำขำ 
รหัสวิชำ    ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ   น(ท-ป-ศ) 
555141  สถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น              3(1-4-4) 

 (Basic Interior Architecture) 
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 ศึกษาหลักการสัดส่วนมนุษย์ วิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอยเบื้องต้น หลักการจัดองค์ประกอบที่ว่างภายในอาคารที่
พักอาศัย ศึกษาการตกแต่งภายในอาคารที่พักอาศัย และฝึกปฏิบัติการออกแบบตกแต่งภายในอาคารที่พักอาศัย
เบื้องต้น 
 
555241  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 1 3(1-4-4) 
 (Computer Aided for Architectural Design and Drawing 1)  
 ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบ 2 
มิต ิการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล มาตรฐานการเขียนแบบและการแสดงแบบ 
 
555242  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 2 3(1-4-4)
 (Computer Aided for Architectural Design and Drawing 2)  
 ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม  ในรูปแบบ 
3 มิติ การสร้างพ้ืนผิววัสดุ การจัดแสง การจ าลองสภาพแสงตามธรรมชาติและแสงประดิษฐ์    ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร 
 
555341  ภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผังบริเวณ  3(1-4-4) 

 (Landscape Architecture and Site Planning) 
 หลักการทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม  ลักษณะพืชพันธุ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างสถาปัตยกรรมกับภูมิทัศน์ การออกแบบที่ว่างภายนอกอาคารและสภาพแวดล้อม   การออกแบบงานภูมิ
สถาปัตยกรรม เช่น ส่วนหย่อม สวนสาธารณะ เป็นต้น หลักการแนวคิดการวางผังบริเวณ การวางผังโครงการ การใช้
ประโยชน์ที่ดิน การเลือกและวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ องค์ประกอบในการเลือกและการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อม
ของพ้ืนที่ศึกษาเพ่ีอส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุนทรียภาพ     การวางต าแหน่งอาคารและกลุ่มอาคาร ที่จอดรถ 
ทางเข้าออก ระบบการสัญจร ระบบสาธารณูปโภค     การปรับระดับพ้ืนที่  การระบายน้ าในพ้ืนที่ ตลอดจน
รายละเอียดที่จ าเป็นในการวางผังบริเวณ รวมทั้งหลักการและเทคนิคของการส ารวจพอสังเขป ศึกษาการออกแบบ
งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานผังบริเวณ ปฏิบัติการออกแบบวางผังโครงการ  
     
555441  การออกแบบชุมชนเมือง   3(2-2-5) 

 (Urban Design) 
 ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางด้านการออกแบบชุมชนเมือง ส ารวจชุมชนเมืองทางกายภาพ 
สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ โดยน าไปวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพปัญหาของชุมชนเมือง   เพ่ือปฏิบัติงาน
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ออกแบบวางผัง งานออกแบบสถาปัตยกรรม งานออกแบบภูมิทัศน์เมือง เป็นต้น ซึ่งอยู่ในขอบข่ายผลผลิตของงานการ
ออกแบบชุมชนเมือง โดยอาศัยความร่วมมือด้านข้อมูลหรือประสานงานร่วมกันจากหลายสาขาวิชาชีพ 
 
555442  ประมำณรำคำก่อสร้ำง              2(1-2-3) 

 (Building Estimation) 
 ความส าคัญของการประมาณราคาในงานก่อสร้าง สัญญาแบบรูป รายการประกอบแบบ และบัญชีแสดง

ปริมาณงาน การอ่านแบบรูปและรายการประกอบแบบ มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร    การก าหนดราคา
กลางของทางราชการ หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง การค านวณค่างานต้นทุน การถอดแบบก่อสร้าง 
รายละเอียดประกอบการค านวณราคากลาง การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดท ารายงาน การจัดท า
รายการประกอบแบบ การแบ่งงวดงาน การใช้โปรแกรมสเปรดชีตช่วยในการจัดท าบัญชีแสดงปริมาณงาน การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการหาปริมาณงาน การประมูลงานก่อสร้างและระเบียบพัสดุ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
555443  การจัดการงานก่อสร้าง   3(3-0-6) 

 (Construction Management) 
 ขอบเขตและหน้าที่ของการจัดการโครงการก่อสร้างกฎหมายและการประกันภัย เศรษฐศาสตร์ การก่อสร้าง 
การวางแผนขั้นตอนการก่อสร้าง การประมาณราคาก่อสร้าง การประกวดราคาและสัญญา  การส ารวจและเตรียม
สถานที่ การวางแผนด้านการเงิน บุคลากร อุปกรณ์ก่อสร้างและการจัดหาวัสดุก่อสร้าง การควบคุมเวลาในการ
วางแผนด้วยเทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review Technique : PERT)  
และ ระเบียบวิธีวิกฤต (Critical Path Method : CPM) การควบคุมคุณภาพงาน การประสานงานและแนวทางการ
การแก้ปัญหา 
 
555444  การวางผังเมืองเบื้องต้น   3(2-2-5) 

 (Introduction to Urban Planning) 
 การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองในอดีต ความหมายและการเปลี่ยนแปลงของเมือง ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับ
เมือง รวมทั้งกระบวนการวางผังเมือง องค์ประกอบต่างๆ ของผังเมือง ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ทาง ผังเมืองน าไปสู่การ
ออกแบบด้วยวิธีการทางผังเมืองเบื้องต้น 
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555445  เคหการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  2(1-2-3) 
 (Housing and Real Estate Development) 

 ศึกษำมาตรฐานและปัญหาของที่อยู่อาศัย การลงทุนทางอสังหาริมทรัพย์ การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น
ส าหรับโครงการเคหการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 
555446  หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม   2(2-0-4)  
 (Architectural Practice)  
 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติวิชาชีพ หลักปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ พระราชบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มารยาทการปฏิบัติวิชาชีพ โดยวิธีการสัมมนา เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
ทัศนคติ ประสบการณ์ ทั้งวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ 
 
หมวดวชิำเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรำยวิชำใดๆ ในหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำโดยไม่ซ ้ำกับรำยวิชำที่
เคยเรียนมำแล้ว และต้องไม่เป็นรำยวิชำที่ก ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์กำรส ำเร็จหลักสูตรของ
สำขำวิชำนี้ ซึ่งหลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิตได้เปิดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มวิชำชีพ-เลือก เพ่ือให้นักศึกษำได้
เลือกเรียน ดังนี้ 

 
1.  กลุ่มวิชำชีพ-เลือก 

รหัสวิชำ  ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ    น(ท-ป-ศ) 
555351  พัฒนาการของแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมตะวันออก 3(2-2-5)
 (Development of Architecture Design Concepts in Eastern Architecture) 
 ศึกษาพัฒนาการของแนวความคิดของการออกแบบสถาปัตยกรรมตะวันออก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ต่างๆ ด้านพ้ืนที่ใช้สอย ด้านลักษณะโครงสร้างและวิธีการก่อสร้าง และด้านแนวทางในการออกแบบตามบริบทที่ตั้ง
และสภาพแวดล้อม อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมและวิทยาการของสถาปัตยกรรมในแถบประเทศทวีปเอเชีย อาทิเช่น 
จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เป็นต้น โดยสามารถวิเคราะห์อิทธิพลที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมได ้
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555352  สถาปัตยกรรมลุ่มน้ าโขง              3(3-0-6) 
 (Mekong River Basin Architecture) 

 ศึกษาสถาปัตยกรรมผ่านสังคมและวัฒนธรรมการอยู่อาศัยของชุมชนพ้ืนที่สองฝั่งลุ่มน้ าโขง ทั้งแนวความคิด 
การวางผัง พ้ืนที่ใช้สอย ส่วนประกอบและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม โดยการศึกษาเปรียบเทียบในแต่ละพ้ืนที่ที่เลือก
เป็นกรณีศึกษา 
 
555353  การปฏิบัติงานภาคสนามทางสถาปัตยกรรม            3(1-4-4) 

 (Fieldwork Practice of Architectural) 
 หลักการส ารวจ และการเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรม ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลด้วยการส ารวจ รังวัด 
ถ่ายภาพ สัมภาษณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลทางสถาปัตยกรรมอย่างเป็นระบบ และการ
น าเสนอข้อมูล 
 
555354  ภูมิปัญญานิเวศและเมืองย่ังยืน              3(1-4-4) 

 (Ecological Wisdom and Sustainable Cities) 
 ความหมายและแนวคิดของภูมิปัญญานิเวศวิทยา ชนิดของภูมิปัญญานิเวศ การศึกษาถึงสภาพทางภูมินิเวศ 
ถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งแนวคิดหลักการและกระบวนการพัฒนาเมือง
ยั่งยืน กรณีศึกษาและตัวอย่างในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 
555355  การจัดการพลังงานในอาคาร              3(2-2-5) 

 (Energy Management in Building) 
 ปัจจัยการใช้พลังงานในอาคารและการควบคุมการใช้พลังงานในอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง วัสดุอาคาร การใช้พลังงานเนื่องจากเปลือกอาคาร และศึกษาทางเลือกการประหยัดพลังงาน 
 
555356  การตกแต่งภายในอาคาร              3(1-4-4) 

 (Interior Decoration) 
 ศึกษาหลักการสัดส่วนมนุษย์ วิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอยเบื้องต้น หลักการจัดองค์ประกอบภายใน ศึกษาและฝึก
ปฏิบัติการออกแบบตกแต่งภายใน 
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555451  การออกแบบเพื่อพัฒนาชุมชน   3(1-4-4) 
 (Design for Community Development) 

 ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับงานเทคนิคสถาปัตยกรรม วัสดุก่อสร้าง และองค์ประกอบอาคาร
ในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์และพัฒนางานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่น รวมถึงการเก็บข้อมูลและปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือพัฒนาชุมชน    ด้วยส านึกจิตสาธารณะ 

 
555452  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง  3(1-4-4) 

 (Urban and Architectural Conservation) 
 หลักการเทคนิคแนวคิดในเรื่องการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง  ฝึกปฏิบัติการการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมและชุมชนเมืองการประเมินองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง  ที่มีคุณค่าและควรได้รับ
การอนุรักษ์การก าหนดมาตรการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์โดยใช้กรณีศึกษาในการอภิปรายและฝึกปฏิบัติ 
 
555453  ภาษาอังกฤษส าหรับสถาปนิก             3(2-2-5) 

 (English for Architects) 
 เรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างทางภาษาเพ่ือการพูดและการเขียนน าเสนอผลงานออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม การเขียนเอกสารเกี่ยวกับการสมัครงานในวิชาชีพ การโต้ตอบและสัมมนาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม 
ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง การเขียน การอ่าน-การแปลความหมาย และการพูดน าเสนอผลงาน 
 
 
555454  การออกแบบอาคารด้วยตารางพิกัด            3(1-4-4) 

 (Building Design with Modular System) 
 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารด้วยระบบประสานทางพิกัดจากตารางพิกัด อาคาร
ส าเร็จรูป ชิ้นส่วนส าเร็จรูป ตลอดจนการศึกษาวัสดุก่อสร้างเพ่ือน ามาออกแบบอาคารด้วยระบบประสานทางพิกัดได้
อย่างเหมาะสม 
 
555455  การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล              3(2-2-5) 

 (Universal Design) 
 เรียนรู้สภาวะความแตกต่างทางกายภาพของบุคคล ปัญหาการใช้งานปัจจุบันศึกษาทฤษฎี       การ
ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 
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555456  สถาปัตยกรรมยั่งยืน              3(2-2-5) 
 (Sustainable Architecture) 

 ศึกษาแนวคิดและความหมายสถาปัตยกรรมยั่งยืน ศึกษาการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานและอาคาร
เขียว แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมพอเพียง การเลือกใช้วัสดุที่สอดคล้องกับท้องถิ่นเน้นการอยู่ร่วมกันของ
มนุษย์และเห็นแก่ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนและสังคม การอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและสมดุล รับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงได้โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่เกิดขึ้นจากความเป็นเหตุผล มีความเรียบง่าย สมฐานะ  ศึกษา
อาคารกรณีศึกษา ดูงานนอกสถานที่เพ่ือเป็นการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน 
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บันทึกการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาคการศึกษาที่........................................ปีการศึกษาที่......................................... 

วัน/เดือน/ปี บันทึกการรายงาน 
ลายมือชื่ออาจารย์

ที่ปรึกษา 
หมายเหตุ 
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บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
ภาคการศึกษาที่........................................ปีการศึกษาที่.........................................  

วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่จัด รายมือที่รับรอง 
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กระดาษบันทึกข้อความ 
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........................................................................................................................ .................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
......................................................................................................................................................... ................... 
.............................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................... ............................. 
.................................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
..................................................................................................................................... ....................................... 
.......................................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
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............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
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............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
..................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
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การใช้งานแอป ZOOM 
การติดตัง้โปรแกรม ZOOM นักศึกษาสามารถติดตั้งได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Windows, ระบบ ios และระบบ 
Android ตามล าดับดังนี้   

1. การติดตั้งโปรแกรม ZOOM ให้เราเลือกค าสั่ง Sign in แล้วเลือกใส่ Email Address หรือ Google, Facebook 
เลือกอันเดียว แล้วยืนยันตัวตน จากนั้นใส่ข้อมูลให้เรียบร้อย 

                                  
 

2  ให้นักศึกษากรอก Email Adress ,Google, Facebook โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นใส่
ข้อมูลให้เรียบร้อย 

 
 

เลือกยืนยันข้อมลูอ้างอิงตัวตน

ตามต้องการ  ได้อย่างเดยีว 

เลือกค าสั่ง Sign in 
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3. การสมัครครั้งแรกต้องกรอกข้อมูลพื้นฐานให้เรียบร้อย เมื่อเข้าครั้งต่อไปไม่ต้องกรอก 

 
 
 

4. ให้นักศึกษาใส่ Email Address  แล้วกดค าสั่ง Create Account  
 

 

ใส่ข้อมูลพ้ืนฐาน   

ใส่ Email Address   
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5.เมื่อนักศึกษากรอก Email Address ตามขั้นตอนแล้ว ให้นักศึกษาเปิด website Email เพ่ือกดยืนยันค าสั่งจาก
ข้อมูลที่นักศึกษาได้กรอกไว้ในโปรแกรม เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครเข้าใช้โปรแกรม  

 
 

 
6.เมื่อนักศึกษาต้องการเข้าใช้โปรแกรมให้กดเลือกโลโก้ Zoom  แล้วขึ้นเลือกค าสั่ง Join ตามตัวอย่าง 

       

                                                      

เลือกค าสั่ง Confirm 

เลือกโลโก้ Zoom   
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7.ล าดับต่อมาให้นักศึกษาเลือกค าสั่ง Join ตามตัวอย่าง 

  
 
 

8.ให้นักศึกษาใส่รหัส Meeting ID ที่ได้จากผูด้ าเนินรายการในช่องว่าง 

 
 
 

รหัส Meeting ID 

เลือกค าสั่ง Join 
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9.เมื่อกดเข้ารบัชมการบรรยายหรอืการประชุม จะมีหน้าจอของผูร้่วมโปรแกรมดังแสดงในรูปภาพ 
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ที่  ๐๐๕/๒๕๕๗ 

 
 

 
ประกาศแก้ไขข้อบังคับรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-7 ครั้งที่ 3  

ปีการศึกษา 1/2559 
 

การตรวจแบบร่างกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
1. นักศึกษาต้องตรวจแบบร่างกับอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/โครงการออกแบบ 

การตรวจแบบร่างรวม 
2. นักศึกษาต้องเข้ารับการตรวจแบบร่างรวมตามวันเวลาที่ก าหนด  
3. การข้ึนตรวจแบบร่างรวมต้องผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

การส่งผลงานออกแบบข้ันสมบูรณ์ 
4. นักศึกษาต้องส่งผลงานการออกแบบขั้นสมบูรณ์ตามวันเวลาที่ก าหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิขึ้นน าเสนอผลงาน

และมีผลให้คะแนนการสอบน าเสนอขั้นสมบูรณ์เป็นศูนย์ 
การออกแบบร่างระยะสั้น (Sketch Design: SKD.) 

5. นักศึกษาท่ีไม่ส่งผลงานออกแบบร่างระยะสั้น (SKD.) ตามวันและเวลาที่ก าหนด จะถูกปรับตกในงานชิ้นนั้น 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

6. นักศึกษาท่ีคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง ถือได้ว่าเป็นผู้ขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ จะถูก
ปรับตกในโครงการออกแบบชิ้นนั้น 

 
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 

 
                                                                                         

                                                                                             

   ( ผศ.ดร.การุณย์  ศุภมิตรโยธิน )                   

                                                 ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

 
หมายเหตุ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ประเมินในการตัดสิน 

 


