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สาส์นจากประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ในนามหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอต้อนรับนักศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2565 ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง 

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

สุดท้ายนี้ ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจมีสติปัญญา
และความเพียรพยายามอดทนที่จะศึกษาจนส าเร็จดังตั้งใจ 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร 25501481107727 
ภาษาไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Architecture Program in Architecture 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม   สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 
   ชื่อย่อ   สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม   Bachelor of Architecture (Architecture) 
   ชื่อย่อ   B.Arch. (Architecture) 
3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
4. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1  ปรัชญา  
สืบสานสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ส านึกดีสิ่งแวดล้อม น้อมน าสู่ชุมชน 

4.2 ความส าคัญ  
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีที่มา

จากความต้องการขยายการศึกษาในสาขาวิชาชีพขาดแคลน เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับความต้องการของชุมชน สังคม
และทอ้งถิ่น ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งตอบสนองนโยบายการผลิตบัณฑิต สายวิชาชีพให้มากขึ้น และ
รองรับการเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจระดับชุมชน ระดับภูมิภาคของประเทศและต่างประเทศ 

 ผลลัพธ์ของหลักสูตรที่มีความคาดหวังต่อผู้เรียน คือ การเป็นผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้ เป็น
สถาปนิกมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีมุมมองในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมของสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น ด้วยความสามารถในการออกแบบได้ สามารถถ่ายทอดและประยุกต์องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมประเพณี น ามาใช้สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าได้ นอกจากนี้ยังให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
การประยุกต์ใช้ ฝึกฝนด้านเทคโนโลยีในงานสถาปัตยกรรม จนก่อให้เกิดทักษะ ความสามารถที่ตอบสนองการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน สร้างเสริมประสบการณ์จริงภาคสนาม โดยบูรณาการองค์
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ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ที่สามารถท างานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคมเครือข่ายอ่ืนๆ ได้ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการเพ่ิมศักยภาพของผู้ เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันได้กว้างขึ้น เพ่ือตอบสนองแหล่งงาน  
การสร้างโอกาสในการท างานในอนาคตที่หลากหลายขึ้น โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

4.3  วัตถุประสงค์  
 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
4.3.1  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม ได้ตามความต้องการของทั้งภาครัฐและ

เอกชน โดยยึดหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.3.2  มีทักษะการใช้งานที่ก้าวทันด้านเทคโนโลยีและแก้ปัญหาดา้นสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสังคม โดยใช้

ในงานออกแบบและประยุกต์ใช้งานสถาปัตยกรรมได ้
4.3.3  มีความคิดเชิงสร้างสรรค์น าความรู้ภายใต้บริบทสังคมร่วมสมัย ในการน าความรู้ ทักษะการใช้

เทคโนโลยีช่วยในการสร้างสรรค์ ต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การผลิต ผลงานออกแบบตามมาตรฐานทางวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม 

4.3.4  บูรณาการองค์ความรู้ การวิจัย และการฝึกปฏิบัติในการออกแบบสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม บริบทของชุมชน สังคม และท้องถิ่น ด้วยการสื่อสารงานสถาปัตยกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  วิชาเอก  

ไม่มี 
6.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

168 หน่วยกิต 
7.  รูปแบบของหลักสูตร 

7.1 รูปแบบ     
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 
7.2 ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
7.3 ภาษาท่ีใช้     
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
7.4 การรับเข้าศึกษา    
 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
7.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    
 ไม่มี 
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7.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 8.1 สถาปนิกในหน่วยงานราชการ ได้แก่ อาจารย์ สถาปนิกประจ าหน่วยงาน สถาปนิกควบคุมงาน สถาปนิก
หน่วยงานประจ าท้องถิ่น 
 8.2 สถาปนิกในหน่วยงานเอกชน ได้แก่ สถาปนิกออกแบบโครงการ สถาปนิกผู้ควบคุมงาน พนักงานเขียน
แบบ พนักงานประมาณราคา พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง ผู้เขียนแบบ และผู้น าเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม 
 8.3 สถาปนิกอิสระ ผู้เขียนแบบ และผู้น าเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม 

9. บุคลากรหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

 ช่ือ – นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การณุย์ ศภุมิตรโยธิน 
ต าแหน่งในการบริหารหลักสตูร : ประธานหลักสตูร 
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (สถาปัตยกรรมศาสตร์) (ป.ดร.) 
สาขาวิชา : สถาปัตยกรรมศาสตร ์
ปีท่ีจบ : 2561 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

    

 

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

    

 

ช่ือ – นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุฒิ  ใจอดทน        
ต าแหน่งในการบริหารหลักสตูร : อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
วุฒิการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา : นวัตกรรมอาคาร 
ปีท่ีจบ : 2552 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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 ช่ือ – นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญนภา  สทิธ์ิประเสริฐ 
ต าแหน่งในการบริหารหลักสตูร : อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
วุฒิการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)  
สาขาวิชา : นวัตกรรมอาคาร 
ปีท่ีจบ : 2551 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

 ช่ือ – นามสกุล : อาจารยส์ุพัตรา  ทองกลม 
ต าแหน่งในการบริหารหลักสตูร : อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) 
สาขาวิชา : ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม 
ปีท่ีจบ : 2557 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยัศิลปากร 

    

 

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 
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 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 : สถาปตัยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา : สถาปัตยกรรม 
ปีท่ีจบ : 2555 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยัศิลปากร 

    

 

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

    

 ช่ือ – นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาริสา หิรัญตียะกุล                     
ต าแหน่งในการบริหารหลักสตูร : อาจารย์ประจ าหลักสตูร(ลาศึกษาต่อ) 
วุฒิการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
สาขาวิชา : ออกแบบชุมชนเมือง 
ปีท่ีจบ : 2551 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยัศิลปากร 

    

 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวบัณฑติา มียิ่ง 
ต าแหน่งในการบริหารหลักสตูร : นักวิชาการศึกษา 
วุฒิการศึกษา : บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (บธ.ม.) 
สาขาวิชา : - 
ปีท่ีจบ : 2557 
สถาบันที่จบ : มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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10.  โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาไม่

เกิน 10 ปี 
10.1 จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 168 หน่วยกิต 
10.2 โครงสร้ำงหลักสูตร 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
    1.1 สาระรอบรู้สู่โลกกว้าง เรียน  15-18 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาบังคับ         3 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือก  12-15 หน่วยกิต 
 - ทักษะการเรียนรู้     6-9 หน่วยกิต 
 - ทักษะการใช้เทคโนโลยี     3-6 หน่วยกิต 
 - ทักษะชีวิต     3-6 หน่วยกิต 

    1.2 สาระฉลาดคิดก้าวไกล เรียน    3-6 หน่วยกิต 
    1.3 สาระเรียนรู้ร่วมสมัย เรียน    3-6 หน่วยกิต 
    1.4 สาระใส่ใจตัวตน เรียน    6-9 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาบังคับ        3 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือก    3-6 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาหลักสาขา 52 หน่วยกิต  
-  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 15 หน่วยกิต  
-  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 27 หน่วยกิต  
-  กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขา 32 หน่วยกิต  
-  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6 หน่วยกิต  

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
10.3  รายวิชาในหลักสูตร   

 1) ความหมายของเลขประจ าวิชา 
                  -  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                               รายละเอียดตามภาคผนวก ง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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                  -  หมวดวิชาเฉพาะ 
 เลขประจ าวิชาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย

เลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้ 
 ล าดับเลขต าแหน่งที่ 1-3  ของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คือ 555 
 ล าดับเลขต าแหน่งที่ 4 หมายถึง ชั้นปีหรือความยาก 

เลข 1  หมายถึง  ชั้นปีที่ 1 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 1 
เลข 2  หมายถึง  ชั้นปีที่ 2 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 2 
เลข 3  หมายถึง  ชั้นปีที่ 3 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 3 
เลข 4  หมายถึง  ชั้นปีที่ 4 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 4 
เลข 5  หมายถึง  ชั้นปีที่ 5 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 5 

 ล าดับเลขต าแหน่งที่ 5 หมายถึง กลุ่มย่อยของสาขาวิชา 
เลข 1  หมายถึง  กลุ่มวิชาหลักสาขา 
เลข 2  หมายถึง  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
เลข 3  หมายถึง  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
เลข 4  หมายถึง  กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขา 
เลข 5  หมายถึง  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เลข 6  หมายถึง  กลุ่มวิชาเลือกเสรี 

 ล าดับเลขต าแหน่งที่ 6 หมายถึง ล าดับของวิชาในกลุ่มย่อย 
2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มีรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร และทุกรายวิชาสามารถด าเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยดังนี้  
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
     ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชารวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีรายวิชาบังคับ จ านวน 25 หน่วยกิต และ  รายวิชาเลือก 
อย่างน้อย 5 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาใดก็ได้ ดังนี้ 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  เรียนไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาหลักสาขา เรียนไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 
555111 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
555112 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 4(1-6-5) 
555211 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
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555212 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 4(1-6-5) 
555213 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 4(1-6-5)  
555311 การจัดท าโปรแกรมเพ่ือการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
555312 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 4(1-6-5) 
555313 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 4(1-6-5) 
555411 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 4(1-6-5) 
555412 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 4(1-6-5) 
555413  หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
555414 เตรียมวิทยานิพนธ์ 3(0-6-3) 
555511 วิทยานิพนธ์ 9(0-18-9) 
 
2. กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน เรียน 15 หน่วยกิต 
555121 การวาดเส้นเพื่อน าเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
555122 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
555123  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก 3(3-0-6) 
555221  สถาปัตยกรรมไทย 3(2-2-5) 
555222  สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นโคราช 3(2-2-5) 

 
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  เรียน 27 หน่วยกิต 
555131  วัสดุและการก่อสร้างอาคาร 1 3(1-4-4) 
555132   วัสดุและการก่อสร้างอาคาร 2 3(1-4-4) 
555231   วัสดุและการก่อสร้างอาคาร 3 3(1-4-4) 
555232   งานระบบอาคาร 1 3(2-2-5) 
555331   งานระบบอาคาร 2 3(2-2-5) 
555332   โครงสร้างอาคาร 3(3-0-6) 
555333   วัสดุและการก่อสร้างอาคาร 4 3(1-4-4) 
555334   เทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
555431   วัสดุและการก่อสร้างอาคาร 5 3(1-4-4) 

 
4. กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขา  เรียน 32 หน่วยกิต 
555141  สถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น 3(1-4-4) 
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555142  คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบและน าเสนอแบบเบื้องต้น 3(1-4-4) 
555241  คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
555341  ภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผังบริเวณ 3(1-4-4) 
555342  คอมพิวเตอร์เพ่ือการจ าลองสารสนเทศอาคาร 3(1-4-4) 
555343  ประมาณราคาก่อสร้าง 3(2-3-4) 
555441  การจัดการงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
555442  การออกแบบชุมชนเมือง 3(2-2-5) 
555443  การวางผังเมืองเบื้องต้น 3(2-2-5) 
555444  เคหการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3(2-2-5)  
555445  สัมมนาทางสถาปัตยกรรม 2(0-4-2)  
 

5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เรียน 6 หน่วยกิต 
555551 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสถาปัตยกรรม 6(0-640-0) 
555552 สหกิจศึกษา 6(0-640-0) 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
หรือเลือกศึกษาจากรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ-เลือก ซึ่งหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตได้เปิดการเรียนการสอน
กลุ่มวิชาชีพเลือก เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกเรียน ดังนี้ 

555361   การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น   3(2-2-5)  
555362   สถาปัตยกรรมลุ่มน้ าโขง             3(2-2-5)  
555363   การปฏิบัติงานภาคสนามทางสถาปัตยกรรม      3(1-4-4) 
555364   ภูมิปัญญานิเวศและเมืองยั่งยืน 3(1-4-4) 
555365   การจัดการพลังงานในอาคาร 3(2-2-5) 
555366   การตกแต่งภายในอาคาร 3(1-4-4) 
555367   การออกแบบนิทรรศการ 3(1-4-4) 
555461   การออกแบบเพื่อพัฒนาชุมชน 3(1-4-4) 
555462   การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง       3(2-2-5) 
555463   ภาษาอังกฤษส าหรับสถาปนิก 3(2-2-5) 
555464   การออกแบบอาคารด้วยตารางพิกัด  3(1-4-4) 
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555465   การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 3(2-2-5) 
555466   สถาปัตยกรรมยั่งยืน 3(2-2-5) 
555467   แสงธรรมชาติในการออกแบบสถาปัตยกรรม   3(2-2-5) 
555468   สถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น 3(2-2-5) 
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10.4 แผนการศึกษา ภาคปกติ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

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

xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 2 3(x-x-x)   

เฉพาะ 555111 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(1-4-4)   

555121 การวาดเส้นเพื่อน าเสนอแบบ
สถาปัตยกรรม 

3(1-4-4)   

555122 การเขียนแบบทางสถาปตัยกรรม 3(1-4-4)   

555131 วัสดุและการก่อสร้างอาคาร 1 3(1-4-4)   

รวมหน่วยกิต 18(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

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

เฉพาะ 555123 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก 3(3-0-6)   

555112 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 4(1-6-5)   

555132 วัสดุและการก่อสร้างอาคาร 2 3(1-4-4)   

555141 สถาปัตยกรรมภายในเบื้องตน้ 3(1-4-4)   

555142 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบและ
น าเสนอแบบเบื้องตน้ 

3(1-4-4)   

รวมหน่วยกิต 19(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

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

xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 5 3(x-x-x)   

xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 6 3(x-x-x)   

เฉพาะ 555211 แนวความคิดในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

3(2-2-5)   

555212 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 4(1-6-5)   

555221 สถาปัตยกรรมไทย 3(2-2-5)   
555241 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบทาง

สถาปัตยกรรม 3(1-4-4)   

รวมหน่วยกิต 22(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ผลการเรียน หมายเหตุ 

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

xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 8 3(x-x-x)   

เฉพาะ 555213 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 4(1-6-5)   

555222 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราช 3(2-2-5)   

555231 วัสดุและการก่อสร้างอาคาร 3 3(1-4-4)   

555232 งานระบบอาคาร 1 3(2-2-5)   

รวมหน่วยกิต 19(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

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

เฉพาะ 555311 การจัดท าโปรแกรมเพื่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

3(1-4-4)   

555312 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 4(1-6-5)   

555331 งานระบบอาคาร 2 3(2-2-5)   

555332 โครงสร้างอาคาร 3(3-0-6)   

555341 ภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผงั
บริเวณ 

3(1-4-4)   

รวมหน่วยกิต 19(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 10 3(x-x-x)   
เฉพาะ 555313 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 4(1-6-5)   

555333 วัสดุและการก่อสร้างอาคาร 4 3(1-4-4)   
555334 เทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)   
555342 คอมพิวเตอร์เพื่อการจ าลอง

สารสนเทศอาคาร 
3(1-4-4)   

555343 ประมาณราคาก่อสร้าง 3(2-3-4)   
รวมหน่วยกิต 19(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เฉพาะ 555411 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 4(1-6-5)   
555431 วัสดุและการก่อสร้างอาคาร 5 3(1-4-4)   
555441 การจัดการงานก่อสร้าง 3(3-0-6)   
555442 การออกแบบชุมชนเมือง 3(2-2-5)   

เลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 1  3(x-x-x)   
รวมหน่วยกิต 16(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เฉพาะ 555412 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 4(1-6-5)   
555443 การวางผังเมืองเบื้องตน้ 3(2-2-5)   
555444 เคหการและการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ 
3(2-2-5)   

555445 สัมมนาทางสถาปตัยกรรม 2(0-4-2)   
เลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 2  3(x-x-x)   

รวมหน่วยกิต 15(x-x-x) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 
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ปีท่ี 4 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เฉพาะ 555413 หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)   
555414 เตรียมวิทยานิพนธ ์ 3(0-6-3)   

รวมหน่วยกิต 6(3-6-9) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เฉพาะ 555551 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
สถาปัตยกรรม 

หรือ 
555552 สหกิจศึกษา 

6(0-640-0) 
 

หรือ 
6(0-640-0) 

  

รวมหน่วยกิต 6(0-640-0) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เฉพาะ 555511 วิทยานิพนธ์ 9(0-18-9)   
รวมหน่วยกิต 9(0-18-9) * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

หน่วยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษานี ้

ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทกุภาคการศึกษาที่เรียนมา 
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ก. ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1.  สาระรอบรู้สู่โลกกว้าง   

1.1 ทักษะการเรียนรู้           
รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                      น(ท-ป-ศ) 
002101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5)          
 (Thai Language for Communication) 
 ศิลปะแห่งการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน เพ่ิมขีดความสามารถด้านการฟัง  พูด อ่าน 
เขียน และเปิดมิติใหม่แห่งการน าเสนองานอย่างสร้างสรรค์ 
 
002102 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต    3(2-2-5)  
 (English for Everyday Life) 
 ในการด าเนินชีวิต ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี  จะท าให้ เราเอาตัวรอดได้          
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น  จึงควรมีทักษะและเสริมสร้างความมั่นใจใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันทั้งในชีวิตจริงและโลกออนไลน์  
 
002103  สื่อสารภาษาอังกฤษในโลกที่เปลี่ยนแปลง   3(2-2-5)  
 (Communicative English in the Changing World) 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลก มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการด าเนินชีวิตของ
มนุษยชาติ สังคม และเศรษฐกิจ อีกทั้งภาษาอังกฤษยังเปลี่ยนชีวิตของเราทุกคน ดังนั้นการพัฒนาความรู้ ทักษะและ
กลยุทธ์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้เท่าทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การเจรจาต่อรอง การแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษในการอ่านจับใจความ ตีความ สรุปความ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างมากมาย 
 
002104 ภาษาสร้างโอกาส   3(2-2-5)  
 (English for Workplace Opportunity) 
 ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญต่อวิถีแห่งการท างานมาก การมีทักษะและความช านาญในการใช้
ทักษะภาษาอังกฤษจะช่วยก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการงาน หากต้องการประสบความส าเร็จอย่างมืออาชีพ 
จ าเป็นต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เรียบเรียงรูปประโยคได้เหมาะสม เพ่ือให้
สามารถ สมัครงาน และสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทของการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
002105 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อ   3(2-2-5) 
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 (English through Media Literacy) 
 ในโลกดิจิทัลการเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ อยู่ใกล้เพียงเอ้ือม การสร้างคลังค าศัพท์และการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในการเลือกรับสื่อภาษาอังกฤษจึงจ าเป็นต่อการใช้ชีวิต สามารถน าไปใช้หาความรู้ ข้อมูล ผ่านสื่อ
ภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ ทั้ง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลง และสื่อสังคมออนไลน์ ได้ด้วย
ตนเอง เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การด ารงชีพในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
 
002106 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 (Chinese for Communication) 
 ก้าวข้ามก าแพงภาษาและเปิดประตูสู่แดนมังกร โดยการเริ่มต้นเรียนรู้การออกเสียงภาษาจีน
กลาง อักษรจีน ค าศัพท์ และบทสนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเรียนรู้อารยธรรมจีนและเพ่ิมทักษะใน
การสื่อสารกับชาวจีนทั่วทุกมุมโลก 
  
002107 วัฒนธรรมจีน    3(3-0-6) 
 (Chinese Cultures) 
      เหตุใด อะไร ๆ ที่เป็นจีนจึงมีเสน่ห์ เป็นที่รู้จัก หากต้องการทราบที่มาของความยิ่งใหญ่แห่งอารย
ธรรมจีน ต้องเริ่มต้นจากวัฒนธรรมจีน ประเพณีจีน และศิลปะจีนโดยสังเขป เพ่ือเข้าถึงความเป็นจีนนับแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  
 
002108 ภาษาจีนเพื่อความสุนทรีย์    3(3-0-6) 
 (Chinese for Aesthetics) 
       ชื่นชมศิลปะของจีนผ่านสื่อบันเทิงในบริบทวัฒนธรรมจีนในมุมมองของตัวเรา เพ่ือให้เข้าใจความ
สุนทรียข์องชาวจีนไปพร้อมกัน 
  

002109 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5)   
 (Japanese for Communication) 
 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ไม่ยาก เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผ่านค าศัพท์และ
ส านวนพื้นฐานในชีวิตประจ าวันแบบเข้าใจง่าย สามารถน าไปใช้ในการสื่อสารได้จริง 
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002110 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5)  
 (French for Communication)  
 เรียนรู้ความเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาของภาษาฝรั่งเศส ทั้งทางด้านการเขียน                   และ
การออกเสียง โดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้ตัวอักษร ค าศัพท์ รูปแบบประโยค การพูดบทสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 
รวมทั้งการฝึกทักษะเบื้องต้นทั้ งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาฝรั่งเศส   เพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  
 

002111 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 (Lao for Communication) 
 ลาว คือ ประเทศเพ่ือนบ้านที่ใช้ภาษาพูดเพ่ือการสื่อสารคล้ายคลึงกับภาษาอีสาน ของไทย  
เพ่ือเรียนรู้ความเหมือนและความแตกต่าง จึงต้องเรียนรู้ภาษาเขียนจากโครงสร้างพ้ืนฐาน ของภาษา ทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งการสนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวลาว  
  
002112 ภาษาขะแมร์เพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 (Khmer for Communication) 
 เขมร เป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่ มีโบราณสถานที่เป็นมรดกโลก รวมทั้งมีวัฒนธรรมที่ส่ง
อิทธิพลต่อประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ การเรียนรู้ความหลากหลายของวัฒนธรรมชาวกัมพูชา จึงต้องศึกษา
โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษา ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้ง    การสนทนาในชีวิตประจ าวันที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
 

002113 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 (Hindi for Communication) 
 อินเดีย เป็นแหล่ งมรดกทางวัฒนธรรมทางภาษา ศาสนา และความเชื่อ  ที่ มี อิทธิพล                
ต่อชาวโลก โดยเฉพาะเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก เพ่ือเรียนรู้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี                  
ของชาวอินเดีย จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาฮินดี ซึ่งเป็นภาษาที่มีความส าคัญภาษาหนึ่งของอินเดีย โดยเริ่มจาก
การศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาฮินดี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้ง การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวอินเดีย  
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1.2 ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                      น(ท-ป-ศ) 
003114 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่   3(2-2-5) 
 (Information Technology and Modern Life) 
 คอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวิตประจ าวัน ความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ  การเข้าถึง
แหล่งข้อมูล การพัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้และการจัดการสารสนเทศ  การน าเสนออย่าง
สร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ โดยใช้เทคโนโลยีให้สามารท างานร่วมกันแบบออนไลน์  เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิผลใน
ส านักงานส าหรับชีวิตสมัยใหม่ ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ และประเด็นกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม 
 
003115 การเรียนรู้ดิจิทัล   3(2-2-5) 
 (Digital Literacy) 
 การเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นคว้าสารสนเทศ 
ตลอดจนรู้จักกลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นการด ารงชีวิต
อย่างอัจฉริยะ รู้เท่าทันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล  การรวบรวมและการประเมินคุณภาพสารสนเทศ 
ความปลอดภัยยุคดิจิทัล การหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม และรับมือกับภัยอันตรายในโลกดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบยุคดิจิทัล จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ และแนวปฏิบัติในสังคม
ดิจิทัล 
 
003116              แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล     3(3-0-6) 
 (Creative Learning Spaces) 
 แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อดิจิทัลและสื่อสังคม
ออนไลน์ เพ่ือตอบสนองความต้องการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความถนัด ผ่านทางการใช้
แพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้ จากสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดให้ใช้แบบไม่คิดค่าบริการ โดยการลงทะเบียนระบุตัวตนเพื่อใช้
งานสู่การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนส าหรับการท างานเชิงสร้างสรรค์ ในอนาคต 
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003117 เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อการท างานและชีวิต   3(2-2-5) 
 (Cloud Technology for Work & Life) 
 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
สามารถใช้งานสารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติงในการสื่อสาร การปฏิบัติงานและการท างานร่วมกันให้
มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
  
000118 พินิจสื่อบันเทิง   3(3-0-6) 
 (Entertainment Media Consideration) 
 การค้นหาความหมายของภาพยนตร์ เพลง การ์ตูน ฯลฯ เป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พินิจพิจารณาประเมินค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกมิติ ดังนั้นผู้เรียนจะได้ท่องโลกกว้างผ่านสื่อบันเทิงอย่าง 
ครบครัน 
  
007129 ของ (IT) มันต้องมี                              3(1-4-4) 
 (IT Essentials) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ตและการสืบค้น โปรแกรมส านักงาน โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) การบริการบอกต าแหน่ง (Location-Based Services) คลาวด์คอมพิวติ้ง 
(Cloud Computing) ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ (Design Thinking) การน าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองหรือท้องถิ่น 
  
    1.3 ทักษะชีวิต 
รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-ศ)  
004119 การจัดการชีวิต   3(3-0-6)  
 (Living Management) 
 ออกแบบชีวิตและการจัดการชีวิตตนเองด้วยการก าหนดเป้าหมายชีวิตและการท างาน การ
จัดการตนเองภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง การมีบุคลิกภาพและทักษะทางสังคมในการท างาน ที่ดีงาม 
สามารถจัดการความขัดแย้ง สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลรอบข้าง ตลอดจนการใช้ชีวิต อย่างมีความสุขบน
พ้ืนฐานแห่งความพอเพียง  
 
 
 



22 
 

002120 การอ่านและการเขียนเพื่อชีวิต   3(3-0-6) 
 (Reading and Writing for Life)  
 ชีวิตของคนเรามักประสบกับเรื่องราวทั้งแง่บวกและแง่ลบที่มากระทบกับอารมณ์ความรู้สึก  การ
เลือกรับข่าวสารด้วยการอ่านมีความส าคัญและใกล้ชิดกับผู้คนท่ามกลางความหลากหลายและความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ดังนั้นจึงควรเลือกอ่านวิเคราะห์และท าความเข้าใจชีวิต  ผ่านวรรณกรรมและประเมินคุณค่าในเชิง
วรรณศิลป์ ตลอดจนส่งสารด้วยการเขียนอย่างไรเพื่อสร้างก าลังใจ สร้างตัวตนในโลกจริงและออนไลน์ ทั้งร้อยแก้วและ
ร้อยกรองอย่างมีจินตนาการ 
 
000121 บุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน   3(3-0-6) 
 (Personality and Arts of Public Speaking) 
 การแสดงออกถึงความเป็นตัวตนด้วยการเรียนรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการมีบุคลิกภาพที่
แตกต่างกัน การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตนเอง การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ศิลปะการแต่งกาย การแก้ไข
ข้อบกพร่องทางร่างกายเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพ เทคนิคและศิลปะของการพูดในที่ชุมชน มารยาทในการสื่อสาร 
มุ่งเน้นการฝึกทักษะด้านการพูดในที่ชุมชนในโอกาสต่าง ๆ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
 
004122 รู้จักฉันรู้จักเธอ   3(3-0-6) 
 (Getting to Know Yourself)  
 การใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายด้านมุมมอง ความคิด ประสบการณ์ ที่แตกต่างกันในแต่
ละช่วงวัย การใช้เทคนิคจิตวิทยาเพ่ือท าความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะ ความฉลาดทาง
อารมณ์ปรับตัว เพื่อใช้ชีวิตร่วมกับคนในแต่ละช่วงวัย ฝึกฝน พัฒนาทักษะและเทคนิค  การแก้ไขปัญหาในการด าเนิน
ชีวิตเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
 
004123 ศาสตร์และศิลป์แห่งการเจรจา    3(3-0-6) 
 (Science and Art of Negotiation)    
 ศาสตร์และศิลป์แห่งการโน้มน้าวจิตใจ ควบคุมสถานการณ์การเจรจา ได้ด้วยการเป็นนักเจรจา 
เรียนรู้การวิเคราะห์คู่เจรจา ศิลปะการเจรจาต่อรองให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนกลยุทธ์การเจรจาเพ่ือบรรลุ
ความส าเร็จและเป้าหมายร่วมกันอย่างสมดุล  
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000124 ความงดงามของความรัก   3(3-0-6) 
 (The Beauty of Love) 
 เพราะทุกชีวิตเริ่มต้นด้วยความรัก และใช้ความรักขับเคลื่อนชีวิตและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การเรียนรู้ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก ความเข้าใจในความรักทุกรูปแบบ การวางตัว การเลือกคู่ครองบน
พ้ืนฐานของความคิดและการตัดสินใจด้วยเหตุผลที่เหมาะสม การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ การเผชิญ การจัดการความ
ผิดหวังในความรักอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงความงดงามของตนเองจากภายในสู่ภายนอก 
  
002125 ศาสนาน าชีวิต    3(3-0-6) 
 (Religion for Living) 
 หลักส าคัญทางศาสนากับชีวิตประจ าวัน การใช้เหตุผล เพ่ือการตัดสินใจ  และการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ ความเชื่อและความหลากหลายทางศาสนา การเรียนรู้ การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนในการอยู่ร่วมกัน
ท่ามกลางพหุสังคมวัฒนธรรม 
 
000126 สร้างคนสร้างสังคม   3(3-0-6) 
 (Man and Society Creation) 
 กระบวนการพัฒ นาคุณ ค่ าของความเป็ นคนที่ ลึ กซึ้ งถึ งจิตวิญญ าณ  เพ่ื อสร้างสั งคม                  
ที่น่าอยู่ควบคู่คุณธรรม  
  
000127 กีฬาเพื่อมวลชน   3(2-2-5)  
 (Sports for All) 
 สัมผัสถึงประสบการณ์ของความสุข ความสนุก ผ่อนคลายจากภาวะตึงเครียดทั้งปวงผ่านกิจกรรม 
การออกก าลังกายและกีฬา พัฒนาร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ทางสังคม รับรู้ถึงสภาวะทาง
อารมณ์ท่ีปรากฏออกมาในรูปแบบของความรัก ความผูกพัน การให้อภัย  และการมีน้ าใจนักกีฬา 
  
005128 งานช่างดีไอวาย   3(2-2-5) 
 (DIY Crafts) 

ยุคนี้สมัยนี้ เราพ่ึงพาตัวเองกันมากขึ้น สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดช ารุดในบ้าน สามารถซ่อมแซมได้
เอง โดยเรียนรู้ชุดเครื่องมือช่างที่ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย ไม่เพียงแค่ไว้ใช้ซ่อมแซม เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่สามารถใช้
ท าดีไอวายงานช่าง เพื่อได้ชิ้นงานเก๋ ๆ งบเบา ๆ ที่เราออกแบบเองไว้ใช้หรือเพ่ือการประดับ ตกแต่งทั้งท่ีบ้าน ออฟฟิศ 
หรือห้องท างานได้อย่างลงตัว 

https://www.homepro.co.th/p/1060825?utm_source=blog&utm_medium=product_text&utm_campaign=perfect-tools-for-diy-work-done-by-yourself


24 
 

 
007130  หมอบ้าน                     3(1-4-4) 
 (Mor Baan) 
 ระบบไฟฟ้าในบ้านเบื้องต้น เครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องปรับอากาศเบื้องต้น ระบบประปาใน
บ้าน งานไม้และงานคอนกรีตเบื้องต้น การตรวจเช็ครถยนต์เบื้องต้น ติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในบ้าน 
เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ ระบบประปาในบ้าน ซ่อมแซมงานไม้และงานคอนกรีตเบื้องต้น ตรวจเช็คและ
บ ารุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 
007131 มหัศจรรย์พลังคิดบวก       3(2-2-5) 
 (Magic of Positive Thinking Power) 
 มหัศจรรย์ทางความคิด ประเภทของความคิด คุณค่าของการคิดบวก หลักการสร้างความคิดบวก
เพ่ือชีวิตที่มีความสุข การสร้างก าลังใจเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาชีวิต และการจัดการกับปัญหาอย่างมีสติด้วยพลังคิด
บวก กรณีศึกษาเพ่ือการแก้ปัญหาโดยวิธีการคิดบวกด้านสังคม ด้านบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ  
 

  2.  สาระฉลาดคิดก้าวไกล   
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-ศ) 
000200               ไขปริศนากับการพิสูจน์หลักฐาน   3(2-2-5) 
 (Evidence via Investigation)                  

ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นกับตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือความ
ตั้งใจ เราควรจะท าอะไรบ้างกับสถานที่เกิดเหตุนั้น วิชานี้จะท าให้ทุกคนได้รู้ว่าควรจัดการ  กับสถานที่เกิดเหตุและ
สถานการณ์นั้นอย่างไร ด้วยกระบวนการคิดเป็นล าดับตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ 
 
000201                พลังงานสร้างได้เอง       3(2-2-5) 
 (Self-generated Energies)  
 โลกของเราก าลังเกิดวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง หนึ่งในสาเหตุหลักของวิกฤตนี้คือการใช้
พลังงานฟอสซิล จะดีแค่ไหนหากเราสามารถน าทรัพยากรที่มีในชุมชนมาสร้างเป็นพลังงานสะอาดเพ่ือเก็บไว้ใช้เอง 
สร้างสรรค์วิธีการลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถจัดสรรพลังงานได้อย่างยั่งยืนและช่วยลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เบาบางลงได้ 
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000202 นวัตกรรมต้นแบบกับชุมชน   3(2-2-5) 
 (Prototype Innovation for Community)  

     นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากการคิดนอกกรอบและลงมือท า  การคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่หลากหลายตามความถนัดอย่างชาญฉลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 
 
000203 วรรณกรรมกับภาพยนตร์    3(3-0-6)  
 (Literature and Film) 

      บทภาพยนตร์ส่วนหนึ่งมาจากบทชีวิต อ่านวรรณกรรมเหมือนอ่านชีวิต อ่านอย่างไร จะสะท้อน
แนวคิดผ่านวรรณกรรมสู่การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ ด้วยการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิด   อย่างมีวิจารณญาณ  
จากวรรณกรรมและภาพยนตร์ภายใต้มิติวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างเพลิดเพลิน 

 
000204 เกมดิจิทัล   3(2-2-5)  
 (Digital Game) 

      ทราบหรือไม่ว่าการเล่นเกมดิจิทัลสามารถช่วยสร้างเสริมกระบวนการคิดและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มาสนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจ และการ
วางแผนเพ่ือท างานเป็นทีมผ่านการเล่นเกมดิจิทัล และเล่นเกมอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ไม่ส่งผลเสียต่อการเรียนและ
การด าเนินชีวิต 
 
000205 การผลิตสื่อผสมในสังคมดิจิทัล   3(2-2-5) 
 (Multimedia Production in Digital Society) 

      เปิดมิติใหม่ของการสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ที่ทันสมัย สู่แนวคิดการผลิตสื่อผสมที่หลากหลายในยุค
สังคมดิจิทัล ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรม 

 
000206 คอมพิวเตอร์กับงานแอนิเมชันในสังคมดิจิทัล   3(2-2-5) 
 (Computer and Animation in Digital Society) 

      เตรียมพร้อมกับการสร้างงานแอนิเมชันอย่างมีชั้นเชิง สนุกสนาน ท้าทาย ตอบโจทย์สังคมในยุค
ดิจิทัล ผ่านเทคนิคกระบวนการ ด้วยแนวคิดท่ีล้ าสมัยไปพร้อมกับกฎหมายและจริยธรรม 
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007207 การสร้างทักษะและกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม   3(2-3-5)  
 (Competence Building and Thinking in Innovation) 

 แนวคิดของนวัตกรรมและหลักการจัดการนวัตกรรม ทฤษฎีการแพร่กระจายทางนวัตกรรมและ
กระบวนการยอมรับนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรมและระบบนิเวศนวัตกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความพลวัต
ของระบบธุรกิจอันส่งผลต่อการจัดการนวัตกรรม กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม ความส าคัญของกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม และ
ความสามารถในการแข่งขันของนวัตกรรม ระบบการจัดการความคิดอันก่อให้เกิดนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และ
แรงกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม เครื่องมือในการคิดอย่างเป็นระบบ 
  
 3.  สาระเรียนรู้ร่วมสมัย   
  3.1  ก้าวทันโลก  
รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-ศ) 
003301 โลกสีเขียว    3(3-0-6) 
 (Green Globe) 

     มนุษย์จะอยู่ ได้อย่างไรเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การรู้เท่าทันสาเหตุที่เกิดข้ึนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเพ่ือรับมือกับภัยธรรมชาติในอนาคต แนว
ทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางด้านเทคโนโลยี มิติทางด้านของเสียและมลพิษและมิติทางด้านมนุษย์  
 
006302 ภูมิคุ้มกายภูมิคุ้มใจ   3(3-0-6) 
 (Immunity and Resilience Quotient)  

      มนุษย์เผชิญกับปัญหาสุขภาพที่หลากหลาย เราจ าเป็นต้องเรียนรู้การเสริมสร้างสุขภาพกายและ
ใจให้แข็งแรง การดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ การแพทย์ทางเลือกเพ่ือการดูแลสุขภาพ การสร้างเสริมความ
รอบรู้ทางสุขภาพ การรับมือกับวิกฤตสุขภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
006303  ปฐมพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉิน    3(2-2-5) 
 (Basic First Aid in Emergency Case) 

       การเอาตัวรอดจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยกะทันหันเป็นสิ่งจ าเป็น การตรวจประเมิน ให้การ
ช่วยเหลือเบื้องต้น การวัดสัญญาณชีพ การห้ามเลือด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
การส่งต่อผู้ป่วย การรับมือกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
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003304 ลิขิตชีวิตด้วยคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
 (Life Destiny with Mathematics) 

คน เรามั กมี เห ตุ ผ ลป ระกอบ การตั ดสิ น ใจ เสมอ  การใช้ ห ลั กการท างคณิ ตศ าสตร์                   
เพ่ือประกอบการตัดสินใจจะช่วยสร้างความแม่นย าหรือประสบผลส าเร็จมากขึ้น เราจ าเป็นต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์
การเงิน การคิดดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การจ านอง การจ าน า และการขายฝาก การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอ
ข้อมูล และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 
 3.2  เศรษฐกิจยุคดิจิทัล 

รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป-ศ) 
003305 อินฟลูเอนเซอร์   3(2-2-5) 
 (Influencer) 
               การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างตัวตนเพ่ือเป็นผู้น าสร้างคอนเทนต์เผยแพร่ ผ่านแพลตฟอร์ม
บนสื่อโซเชียล รวมทั้งการเสพสื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และจิตส านึกต่อบุคคลและสังคม 
 

004306 เศรษฐกิจกับชีวิตวิถีใหม่   3(3-0-6) 
 (Economy and a New Normal Life) 

              ในทุกการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของเราทุกคน การเข้าสู่ยุค  New Normal 
อย่างฉับพลันท าให้เกิดการปรับตัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิต มาสร้างความเข้าใจและเตรียมความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและชีวิตวิถีใหม่ทั้งด้านการผลิต การตลาด การบริโภค การออม เพ่ือความมั่นคง
และยั่งยืน  
 
004307  รู้เท่าทันการลงทุน    3(3-0-6) 
 (Investment Awareness) 

              การมี อิสรภาพทางการเงินนั้ นสามารถท า ให้ เราด าเนิ นชี วิต ในรูปแบบที่ ต้ องการได้                    
โดยไม่จ าเป็นต้องท างานหรือพ่ึงพาคนอ่ืนในเรื่องการเงิน การน าเงินมาลงทุนมิใช่มีเพียงแค่การฝากเงินไว้กับธนาคาร
เท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายวิธีที่จะสามารถเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สินได้ มาเรียนรู้การเลือกรูปแบบ การลงทุนที่เหมาะสมกับ
ตนเองในรูปแบบต่างๆ เช่น การลงทุนในหุ้น การลงทุนในตราสารหนี้ การลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในสกุล
เงินดิจิทัล การวางแผนการเงิน เพ่ือสร้างความม่ังคั่งให้กับตนเองและครอบครัว 
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004308 เส้นทางสร้างเจ้าสัว   3(3-0-6) 
 (How to Be a Billionaire) 

              หลายคนคิดที่จะเริ่มต้นท าธุรกิจ อยากมีกิจการเป็นของตนเอง ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เริ่มต้น
ง่ายๆด้วยการท าโมเดลทางธุรกิจ (Business Model Canvas : BMC)การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทาง
ธุรกิจทั้งด้านการตลาด ด้านการผลิตและการด าเนินงาน ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบัญชี ด้านการ
จัดการการเงิน และเรียนรู้จริยธรรมทางธุรกิจเพ่ือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสังคม 

 
004309 ธุรกิจออนไลน์   3(2-2-5) 
 (Online Business) 

              การเริ่มต้นและเตรียมพร้อมสู่การประสบความส าเร็จจากการท าธุรกิ จออนไลน์ เรียนรู้การ
โฆษณาและขายสินค้าอย่างไรให้ปังดึงดูดใจลูกค้า การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อลดต้นทุน และสร้างผลก าไร  
 
007317 การจัดการความล้มเหลวสู่ความส าเร็จ     3(3-0-6) 
 (Failure Management to Success) 
 ทฤษฎีและความส าคัญของความล้มเหลวและความส าเร็จ ในด้านการท างาน การท าธุรกิจ และ
การด าเนินชีวิต เครื่องมือและกลยุทธ์การจัดการความล้มเหลวเพ่ือความส าเร็จ การวิเคราะห์ความล้มเหลวและ
ความส าเร็จทางธุรกิจ การวัดความส าเร็จของการประกอบธุรกิจ กรณีศึกษาความล้มเหลวและความส าเร็จทางธุรกิจ  
การเรียนรู้จากความล้มเหลวสู่ความส าเร็จของผู้ประกอบการ และเขียนแผนกลยุทธ์ในการจัดการความล้มเหลว 
 

3.3  หลากหลายอย่างกลมกลืน  
รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป-ศ) 
001310    สื่อสารสื่อสัมพันธ์        3(3-0-6) 
     (Communication with Love) 

             การใช้จิตวิทยาในการสื่อสารให้เข้าถึงจิตใจผู้คน การอ่านคนจากสารที่ส่งมา ทั้งที่เป็นภาษากาย
และภาษาพูด ฝึกทักษะการสื่อสารเพ่ือสร้างความรักและความร่วมมือในการท างาน เรียนรู้วิธีการสื่อความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งอันเป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้คนที่เป็นทุกข์จากการใช้ชีวิตในบริบทสังคมที่มีความ
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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000311 สังคมสีรุ้ง   3(3-0-6)   
 (LGBTQ+ Society)  
              สั งคมสี รุ้ ง  คืออะไร มาท าความรู้ จั กและเข้ าใจสั งคมสี รุ้ ง  รวมถึ งความหลากหลาย                
ทางวัฒนธรรมในสังคม ยอมรับความเหมือนเชื่อมโยงความแตกต่าง และหาวิธีการปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกัน ในสังคม
อย่างสันติสุข 
 
000312 เสพศิลป์ร่วมสมัย    3(1-4-4) 
 (Contemporary Art Appreciation) 
               การศึกษาศิลปะร่วมสมัยในชีวิตประจ าวัน ทั้งแฟชั่น งานออกแบบ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
การน าองค์ความรู้ทางศิลปะไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับรสนิยมความงามของแต่ละบุคคล 
 
 3.4  พลวัตพลเมือง  
รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-ศ) 
000313 พลเมืองกับสังคมพลวัต   3(3-0-6) 
 (Citizen and Dynamic Society) 

             ท่ ามกลางการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม  เศรษฐกิ จ  วัฒ นธรรม  การปรับตั ว ให้ เท่ าทั น  
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งมีความแตกต่างกันทางเชื้อ
ชาติ ความเชื่อ ภาษาและวัฒนธรรม โดยค านึงถึงความเสมอภาค มีความสามัคคี รับผิดชอบ ต่อตนเองและผู้ อ่ืน มีจิต
อาสาเพ่ือพัฒนาสังคม และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าคิดกล้าท า ในสิ่งที่ถูกต้องตามแบบสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันจะน าไปสู่ความสงบสุขในสังคมและความมั่นคงของชาติ 
 
001314 ชีวิตกับการเรียนรู้    3(3-0-6)   
 (Life as a Learning) 
               เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่พร้อมต้อนรับการเปลี่ยนแปลงในทุกจังหวะของชีวิต 
การเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม วิธีการสร้างความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือให้
สามารถใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์  
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002315 รู้เท่าทันกลโกง    3(3-0-6)   
 (Discovering Frauds and Scams) 

              รูป แบบการใช้ ชี วิ ต ในปั จจุ บั น มี ค วามหลากห ลายและเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวด เร็ ว                    
ส่งผลให้บุคคลบางกลุ่มฉกฉวยโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ การสร้างข่าวปลอมหรือการน าเสนอข้อมูลที่
บิดเบือน การเรียนรู้ถึงกลโกง การคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมหรืออาชญากรรมออนไลน์ ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
พัฒนาการของสังคม เราต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดจากการแสวงหาประโยชน์ และเท่าทันต่อกลโกงที่เกิดขึ้นเพ่ือ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนและเรียกร้องสิทธิของตนเองภายใต้กรอบ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 
002316 กล้องส่องกฎหมาย   3(3-0-6)   
 (Law in Focus) 

              กฎหมายไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อเสมอไปและมีอะไรมากกว่าที่คิด มาเรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน การท างาน และความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ให้เท่าทันกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต 

 
 4.  สาระ ใส่ใจตัวตน   
         4.1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  
รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-ศ) 
000401        คนราชภัฏ   3(3-0-6) 
 (DNA NRRU) 

              เรื่องเล่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย การปรับตัวให้เข้ากับสังคมอุดมศึกษา เข้าใจถึงบทบาทของ
นักศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    “ส านึกดี มีความรู้ 
พร้อมสู้งาน” มีความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาราชภัฏ เพ่ือน าไปสู่การเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

 
 4.2 อัตลักษณ์ท้องถิ่น  
รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-ศ) 
000402        บ้านฉันบ้านเธอ   3(3-0-6) 
 (My Home, Your Home) 
               นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาจากหลากหลายพ้ืนที่ จึงควรแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมที่แตกต่างในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือประเทศ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน และการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ 
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000403        ของดีโคราช   3(2-2-5) 
 (The Best of Korat) 

              จังหวัดนครราชสีมามีของดีประจ าจังหวัดทั้งในด้านศิลปกรรม งานหัตถศิลป์  และวิถีชีวิตใน
ท้องถิ่น วิธีการอนุรักษ์ ส่งเสริมและต่อยอด ของดีเหล่านั้นให้คงอยู่ ไม่สูญหายในสังคมปัจจุบัน จะท าได้ด้วยการบูรณา
การความรู้ สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานน าเสนอสู่สาธารณชน  ของดีโคราช แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สังคมวิถีชีวิต 
ศิลปกรรม และหัตถศิลป์ 
 
000404        เช็คอินโคราช   3(1-4-4) 
 (Check in Korat) 

              ค้นหาสถานที่น่าสนใจเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว จุดพักผ่อนหย่อนใจ จุดชมวิวจุดถ่ายรูป 
โคราชจีโอพาร์ค หรือจุดน่าสนใจอ่ืนของจังหวัดนครราชสีมา ด้วยการศึกษานอกสถานที่เพ่ือน าไปสู่การเพิ่มมูลค่า การ
ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 

 
000405        ยุวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น   3(1-4-4) 
 (Youth Volunteer) 

              ยุวชนรุ่นใหม่อาสาพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการเรียนรู้นวัตกรรม ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านจากการเรียนรู้
ประสบการณ์นอกห้องเรียน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนตามหลักการของศาสตร์พระราชา และศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 
000406        ภูมิปัญญาร้อยล้าน   3(3-0-6) 
 (Commercial Wisdom) 

              ภู มิปัญ ญ าท้องถิ่ นมี คุณ ค่ าในตั ว เอง ซึ่ งคุณ ค่ านั้ นสามารถแปรเปลี่ ยน ไป เป็ นมูลค่ า                    
ทางเศรษฐกิจได้ ด้วยการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ ให้ผู้บริโภค               
เห็นคุณค่าและรับรู้  ท าให้เกิดการรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาให้อยู่คู่สังคมไทย 
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หมวดวิชำเฉพำะ 
1. กลุ่มวิชำหลักสำขำ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
555111  มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม             3(1-4-4) 

 (Architectural Design Fundamentals) 
 ศึกษาทฤษฎีในการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพ้ืนฐาน โดยอาศัยหลักการทาง
สุนทรียภาพ เทคนิคการจัดองค์ประกอบทางศิลปะเป็นฐาน การเรียนทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กัน ภายใต้กระบวนการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ ให้เกิดทักษะการคิดและท าการออกแบบ โดยฝึกปฏิบัติท าผลงานทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ รวมถึงท า
หุ่นจ าลอง น าเสนอผลงานด้วยตนเอง และเสริมการเรียนรู้ภายนอกชั้นเรียน ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐาน
การออกแบบสถาปัตยกรรมมาใช้สร้างสรรค์ ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมได้ 
 
555112  การออกแบบสถาปัตยกรรม 1              4(1-6-5) 
    (Architectural Design 1) 
 การปฏิบัติการออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียวขนาดเล็ก โดยเน้นกระบวนการคิด 
สุนทรียภาพพิจารณาความต้องการทางกายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยามนุษย์ การจัดประโยชน์ใช้สอย ที่ว่างภายใน ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วิเคราะห์ เลือกใช้วัสดุอาคาร โครงสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติการออกแบบระยะสั้น (Sketch Design) 
 
555211  แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม     3(2-2-5) 
    (Architectural Concept Design) 
 ศึกษาทฤษฎีแนวความคิดในการออกแบบ พัฒนาการแนวความคิดในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมของประเทศไทย และต่างประเทศกรณีศึกษาผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม การฝึกปฏิบัติ การทดลอง 
ค้นหาแนวความคิดในการออกแบบ วิธีการตั้งค าถามและการสร้างโจทย์ในการออกแบบ การพัฒนาแนวความคิดเชิง
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเพ่ือน าไปสู่งานออกแบบสถาปัตยกรรมได้ 
 
555212  การออกแบบสถาปัตยกรรม 2              4(1-6-5) 
    (Architectural Design 2) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 555112 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 
 การปฏิบัติการออกแบบบ้านพักอาศัยขนาดเล็กถึงขนาดกลางไม่เกิน 2 ชั้น โดยเน้น
กระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาทางด้านการออกแบบ พิจารณาความต้องการทางกายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยา
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มนุษย์ สุนทรียภาพ การจัดประโยชน์ใช้สอย ที่ว่างภายใน การจัดบริเวณและแผนผังอาคารให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมเขตร้อนชื้นเบื้องต้น เลือกใช้วัสดุอาคาร โครงสร้างและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม ประเมินราคา
ก่อสร้างเบื้องต้น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติการออกแบบระยะสั้น (Sketch Design) 
 
555213  การออกแบบสถาปัตยกรรม 3              4(1-6-5) 
    (Architectural Design 3) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 555212 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 
 การปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็ก โดยเน้นกระบวนการคิดและแก้ไข
ปัญหาทางด้านการออกแบบที่สื่อถึงเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น พิจารณาความต้องการทางกายภาพ พฤติกรรม 
จิตวิทยามนุษย์ สุนทรียภาพ การจัดประโยชน์ใช้สอย ที่ว่างภายใน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การออกแบบ การจัดบริเวณและแผนผังอาคารให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเขตร้อนชื้นเบื้องต้น ค านึงถึงการ
เลือกใช้วัสดุอาคาร โครงสร้าง และงานระบบอาคารที่เหมาะสม  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล 
(Universal Design) และการฝึกปฏิบัติการออกแบบระยะสั้น (Sketch Design) 
 
555311  การจัดท าโปรแกรมเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม          3(1-4-4) 
     (Architectural Programming) 
 หลักการและวิธีการในการเขียนข้อมูลโครงการที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรม เช่น  การวิเคราะห์และการจัดท ารายละเอียดโครงการ การก าหนดความต้องการใช้พ้ืนที่  ด้าน
ประโยชน์ใช้สอย รูปแบบ ที่ตั้งโครงการ ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการก าหนดแนวความคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมให้
เหมาะสมและตอบสนองต่อโครงการต่างๆ 
 
555312  การออกแบบสถาปัตยกรรม 4              4(1-6-5) 
    (Architectural Design 4) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 555213 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 
 การปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดกลาง พิจารณาความต้องการทาง
กายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยามนุษย์ สุนทรียภาพ ความสัมพันธ์ของประโยชน์ใช้สอย ทางสัญจร ที่ว่างภายใน การจัด
วางผังบริเวณ แผนผังอาคารให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเขตร้อนชื้น ค านึงถึงวัสดุอาคาร โครงสร้าง และงานระบบ
อาคารที่เหมาะสม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝึกค้นคว้าหาข้อมูล การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) และ
ปฏิบัติการออกแบบระยะสั้น (Sketch Design) 
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555313  การออกแบบสถาปัตยกรรม 5              4(1-6-5) 
    (Architectural Design 5) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 555312 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 
 การปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เน้นกระบวนการคิด
ด้านการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน การออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทโดยรอบ 
พิจารณาความต้องการทางกายภาพ จิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์    การจัดพ้ืนที่ใช้สอย ที่ว่างภายใน ค านึงถึงวัสดุ
อาคาร โครงสร้าง และงานระบบอาคารที่เหมาะสม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Universal 
Design) และปฏิบัติการออกแบบระยะสั้น (Sketch Design) 
 
555411  การออกแบบสถาปัตยกรรม 6              4(1-6-5) 
    (Architectural Design 6) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 555313 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 
 การปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษ โดยเน้น
กระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหาทางด้านการออกแบบ พิจารณาความต้องการทางกายภาพ ด้านพฤติกรรมและ
จิตวิทยาของมนุษย์ การจัดประโยชน์ใช้สอย ทางสัญจรที่ซับซ้อน ที่ว่างภายใน ตอบสนองการใช้งานของคนทุกกลุ่ม
ค านึงถึงอาคารที่ใช้โครงสร้างของอาคารพาดช่วงยาว (Long span structure) ค านึงถึงวัสดุอาคาร โครงสร้าง และ
งานระบบอาคารที่เหมาะสม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) และการฝึก
ปฏิบัติการออกแบบระยะสั้น (Sketch Design) 
 
555412  การออกแบบสถาปัตยกรรม 7              4(1-6-5) 
    (Architectural Design 7) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 555411 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 
 การปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ พิ เศษหรืออาคารสูง ผ่าน
กระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาทางด้านการออกแบบ วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พิจารณาความต้องการ
ทางกายภาพ พฤติกรรม จิตวิทยามนุษย์ สุนทรียภาพ ที่ว่างภายใน การแก้ปัญหาสถาปัตยกรรมที่มี ประโยชน์ใช้สอย
แตกต่างกัน ทางสัญจรที่ซับซ้อน บูรณาการระบบโครงสร้าง งานระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)  และการฝึกปฏิบัติการออกแบบระยะสั้น (Sketch Design) 
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555413  หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม              3(3-0-6) 
 (Architectural Practice) 

 ศึกษาขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพ หลักปฏิบัติวิชาชีพ  ทางสถาปัตยกรรม 
ได้แก่ จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มารยาทการปฏิบัติวิชาชีพ การสื่อสารและสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัศนคติ ประสบการณ์ ทั้งวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ 
หรือผู้เชี่ยวชาญ ฝึกจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 
555414  เตรียมวิทยานิพนธ์   3(0-6-3) 
    (Thesis Preparation)  
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 555412 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7  
 กฎระเบียบและวิธีการด าเนินงานวิทยานิพนธ์ หลักการเลือกโครงการ การเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดท ารายละเอียดโครงการออกแบบ การเลือกที่ตั้ง
โครงการ การศึกษาอาคารตัวอย่าง การอ้างอิง การเขียนรายงาน และน าเสนอ  หัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ 
พร้อมจัดท าร่างเอกสารวิทยานิพนธ์ 
 
555511  วิทยานิพนธ์ 9(0-18-9) 
    (Thesis) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 555414 เตรียมวิทยานิพนธ์ 
 การศึกษาค้นคว้ารวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม เพ่ือน าผลสู่
กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอนุมัติเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว จัดท าเอกสารวิทยานิพนธ์ ปฏิบัติการ
ออกแบบ แสดงความคิดสร้างสรรค์ จัดท ารายละเอียดทางสถาปัตยกรรม และจัดท าเอกสารวิทยานิพนธ์เสนอต่อ
คณะกรรมการ และน าเสนอเป็นผลงานสถาปัตยกรรม 
 

2. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
555121  การวาดเส้นเพื่อน าเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม       3(1-4-4) 
 (Drawing for Architectural Presentation) 
 ฝึกปฏิบัติเขียนภาพลายเส้น หลักการสุนทรียศาสตร์และการเขียนภาพ การแรเงา จาก
รูปทรง เรขาคณิต สองมิติ และสามมิติ รูปทรงทางธรรมชาติ ทิวทัศน์ คน สัตว์ สิ่งของให้ได้สัดส่วน มีองค์ประกอบ
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แสงและเงา องค์ประกอบศิลป์ เพ่ือการน าเสนอทางสถาปัตยกรรม ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดกระบวนการความคิดใน
การออกแบบเบื้องต้นผ่านการเขียนภาพได้ 
 
555122  การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
    (Architectural Drawing) 
 ศึกษาและปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ สัญลักษณ์ต่างๆ  
ในการเขียนแบบ การเขียนตัวอักษรไทย-อังกฤษ และอารบิค การใช้เส้น การเขียนภาพฉาย ไอโซเมตริก และการ
เขียนทัศนียภาพภายใน ภายนอก ศึกษาและทบทวนการเขียนรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ การเขียนทัศนียภาพ
ภายนอก ภายใน รวมทั้งการเขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม 

 
555123  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก            3(3-0-6) 

 (History of Western Architecture) 
 ศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง
สถาปัตยกรรมยุคหลังสมัยใหม่ โดยเรียนรู้ถึงอิทธิพลและปัจจัยในการก่อรูปสถาปัตยกรรม ศึกษา   การวางผังอาคาร 
รูปทรง ที่ว่าง วัสดุ โครงสร้างและความงาม 
 
555221  สถาปัตยกรรมไทย              3(2-2-5) 

 (Thai Architecture) 
 ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเรียนรู้
ถึงโครงสร้างและองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม เพ่ือตระหนักถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมไทย 
 
555222  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราช                3(2-2-5) 

 (Korat Vernacular Architecture) 
 ความหมาย ประเภท คุณค่าและความส าคัญ รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมพ้ืน
ถิ่น ศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นโคราช เช่น อาคารทางศาสนา อาคารทางพาณิชยกรรม และเรือนพักอาศัย เป็นต้น ในมิติของ
การจัดวางพ้ืนที่ใช้สอย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ การใช้ที่ว่าง ที่ตอบสนองความต้องการทางกายภาพ รูปแบบ 
องค์ประกอบ การตกแต่ง วัสดุและโครงสร้าง ฝึกหัดเขียนแบบสถาปัตยกรรม ท าหุ่นจ าลอง สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นโคราชที่ควร
ค่าแก่การอนุรักษ์ พร้อมทั้งออกแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นประยุกต์ 
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3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
555131  วัสดุและการก่อสร้างอาคาร 1              3(1-4-4)  
 (Material and Building Construction 1)  
 ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานโครงสร้าง วัสดุส่วนประกอบอาคาร วัสดุ
ตกแต่งอาคาร ทฤษฎี วิธีการการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้ และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจน
ศึกษาส่วนประกอบอาคาร องค์ประกอบรอยต่ออาคาร ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง แบบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
และท าหุ่นจ าลอง ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้าง 
 
555132  วัสดุและการก่อสร้างอาคาร 2              3(1-4-4)  

 (Material and Building Construction 2) 
 ทฤษฎีและการเลือกใช้ระบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและอาคารโครงสร้าง
เหล็กที่มีความสูงไม่เกิน 4 ชั้น ศึกษาขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้าง วัสดุและเทคนิคในการก่อสร้าง ฝึกปฏิบัติการ
เขียนแบบก่อสร้าง ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้าง 

555231  วัสดุและการก่อสร้างอาคาร 3              3(1-4-4) 
 (Material and Building Construction 3) 

 การก่อสร้างอาคารสาธารณะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ศึกษาระบบโครงสร้างและ
วิธีการก่อสร้างอาคาร ระบบก่อสร้างส าเร็จรูปและพ้ืนไร้คานที่มีความสูงไม่เกิน 8 ชั้น ขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้าง 
การควบคุมงานก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุและเทคนิคในการก่อสร้าง รวมถึงระบบสัญจรทางตั้ง ฝึกปฏิบัติการเขียน
แบบก่อสร้าง ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้าง 
 
555232  งานระบบอาคาร 1              3(2-2-5)  

 (Building System 1) 
 งานระบบอาคารเบื้องต้น ได้แก่ ระบบน้ าประปา ระบบสุขาภิบาล ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบไฟฟ้า มาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์อาคาร พร้อมฝึกเขียน
แบบสัญลักษณ ์
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555331  งานระบบอาคาร 2             3(2-2-5)  
 (Building System 2) 

 งานระบบอาคารสาธารณะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 
ระบบสุขาภิบาล ระบบขนส่งในอาคาร ระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสื่อสาร 
ศึกษากฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับงานระบบของอาคาร ฝึกปฏิบัติการออกแบบงานระบบอาคารร่วมกับการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบวิศวกรรมอาคาร 
 
555332  โครงสร้างอาคาร              3(3-0-6) 

 (Building Structure) 
 หลักการเกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรมทางด้านสถิตยศาสตร์ ก าลังความแข็ งแรงของ
วัสดุและโครงสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารเมื่อรับแรงต่างๆ ระบบโครงสร้างอาคารและหลักการออกแบบ
โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรมส าหรับอาคารทั่วไป  อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
 
555333  วัสดุและการก่อสร้างอาคาร 4              3(1-4-4) 

 (Material and Building Construction 4) 
 การก่อสร้างอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ถึงอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารที่เป็น
โครงสร้างเหล็กพาดช่วงกว้าง ศึกษาระบบโครงสร้างและวิธีการก่อสร้างอาคารอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ศึกษา
ขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุ  และเทคนิคการก่อสร้างที่เหมาะสมกับ
อาคารโครงสร้างเหล็ก ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้าง 

555334  เทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม              3(2-2-5) 
 (Building and Environmental Technology) 

 การสร้างสภาวะน่ าสบายในงานสถาปัตยกรรม โดยวิธีกลและวิธีธ รรมชาติ 
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม การระบายอากาศ การป้องกันเสียงรบกวน  การออกแบบแสง
ธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ การป้องกันความร้อน วัสดุและระบบกรอบอาคาร การใช้พลังงานทางเลือก เพ่ือการ
ออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 
 
555431  วัสดุและการก่อสร้างอาคาร 5              3(1-4-4)  

 (Material and Building Construction 5) 
 การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง ศึกษาวิธีการก่อสร้างอาคาร ขั้นตอน
การด าเนินการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง กฎหมายอาคารสูง การเลือกใช้วัสดุ และเทคนิคการก่อสร้างที่
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เหมาะสมส าหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง โดยค านึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง 
 

4. กลุ่มวิชาสนับสนุนสาขา 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
555141  สถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น              3(1-4-4) 

 (Basic Interior Architecture) 
 ศึกษาหลักการสัดส่วนมนุษย์ วิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอยเบื้องต้น หลักการจัดองค์ประกอบที่
ว่างภายในอาคารที่พักอาศัย ศึกษาการตกแต่งภายในอาคารที่พักอาศัย และฝึกปฏิบัติการออกแบบตกแต่งภายใน
อาคารที่พักอาศัยเบื้องต้น 
 
555142  คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบและน าเสนอแบบเบื้องต้น   3(1-4-4)  

 (Basic Computer Aided for Architectural Drawing and Presentation) 
 หลักการทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ขั้นพ้ืนฐาน 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างงานกราฟิกเพ่ือการออกแบบงานศิลป์ (Artwork) การเขียนแบบและน าเสนองาน
สถาปัตยกรรมเบื้องต้น 
 
555241  คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม   3(1-4-4)  

 (Computer Aided for Architectural Drawing) 
 การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ เพ่ือการออกแบบและเขียน
แบบทางสถาปัตยกรรมด้วยมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล การเขียนแบบและการแสดงแบบ เพ่ือการก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรม 
 
555341  ภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผังบริเวณ         3(1-4-4)  

 (Landscape Architecture and Site Planning) 
 หลักการทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม การวาง
ผังบริเวณ ปรับสภาพพ้ืนที่ วางผังโครงการ การออกแบบที่ว่างภายนอกอาคารและสภาพแวดล้อม องค์ประกอบใน
การเลือกและการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่ศึกษา 
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555342 คอมพิวเตอร์เพื่อการจ าลองสารสนเทศอาคาร   3(1-4-4)  
 (Computer for Building Information Modeling) 

 การปฏิบัติการแบบจ าลองสารสนเทศอาคารเพ่ือออกแบบและเขียนแบบ ทาง
สถาปัตยกรรมขั้นสูงด้วยคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการน าเสนอผลงานออกแบบ วางแผน ไปจนถึงกระบวนการการ
จัดการงานก่อสร้าง 
 
555343  ประมาณราคาก่อสร้าง              3(2-3-4)  

 (Building Estimation) 
 ความส าคัญของการประมาณราคาในงานก่อสร้าง การอ่านแบบรูป              และ
รายการประกอบแบบ หลักการถอดแบบก่อสร้างเพ่ือหาปริมาณงานการใช้โปรแกรมสเปรดชีต        ช่วยในการจัดท า
บัญชีแสดงปริมาณงาน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการหาปริมาณงาน หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร 
(BIM) ในการหาปริมาณงานราคาต่อหน่วย การค านวณค่างานต้นทุน มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร การ
ก าหนดราคากลางของทางราชการ การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดท าบัญชีแสดงปริมาณงาน การแบ่ง
งวดงาน การประมูลงานก่อสร้างและระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
555441  การจัดการงานก่อสร้าง              3(3-0-6)  

 (Construction Management) 
 ขอบเขตและหน้าที่ของการจัดการโครงการก่อสร้างกฎหมาย และการประกันภัย 
เศรษฐศาสตร์ การก่อสร้าง การวางแผนขั้นตอนการก่อสร้าง การประมาณราคาก่อสร้าง การประกวดราคาและสัญญา  
การส ารวจและเตรียมสถานที่ การวางแผนด้านการเงิน บุคลากร อุปกรณ์ก่อสร้างและการจัดหาวัสดุก่อสร้าง การ
ควบคุมเวลาในการวางแผนด้วยเทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review 
Technique : PERT)  และ ระเบียบวิธีวิกฤต (Critical Path Method : CPM) การควบคุมคุณภาพงาน การ
ประสานงานและแนวทางการแก้ปัญหา 
 
555442  การออกแบบชุมชนเมือง              3(2-2-5) 

 (Urban Design) 
 ศึกษาทฤษฎี แนวความคิดและกระบวนการของการออกแบบชุมชนเมือง ส ารวจพ้ืนที่
ชุมชนเมือง ทางด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ  วิเคราะห์ผลส ารวจ เพ่ือออกแบบชุมชนเมือง น าเสนอแนวทางการ
ออกแบบ ด้วยแนวความคิดการแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เสนอแนะการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ 
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555443  การวางผังเมืองเบื้องต้น              3(2-2-5) 
 (Introduction to Urban Planning) 

 การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองในอดีต ความหมายและการเปลี่ยนแปลงของเมือง 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับเมือง รวมทั้งกระบวนการวางผังเมือง องค์ประกอบต่างๆ ของผังเมือง ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ทาง ผังเมืองน าไปสู่การออกแบบด้วยวิธีการทางผังเมืองเบื้องต้น 
 
555444  เคหการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์          3(2-2-5) 

 (Housing and Real Estate Development) 
 ศึกษาแนวคิด นโยบาย มาตรฐานและปัญหาของที่อยู่อาศัยในประเทศไทย การจัดท า
โครงการอสังหาริมทรัพย์ ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นส าหรับโครงการที่พักอาศัยและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
555445  สัมมนาทางสถาปัตยกรรม              2(0-4-2) 

 (Seminar in Architectural) 
 ผู้เรียนได้รวบรวมข้อมูลปัญหาพิเศษทางสถาปัตยกรรมฝึกน าเสนอ และแสดงความ
คิดเห็นด้วยตนเองพร้อมการอธิบายองค์ความรู้วิเคราะห์ปัญหาพิเศษทางสถาปัตยกรรมแบ่งปันร่วมกับผู้สอนในชั้น
เรียนโดยช่วยกันระดมความรู้ที่มีและต่อยอดจากนั้นเพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์วิเคราะห์สังเคราะห์
ไปสู่การสร้างบทสนทนาร่วมกันให้ได้แนวทางการแก้ปัญหา สร้างผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดทางเลือกและมุมมอง 
ที่หลากหลายต่อความเป็นไปได้ในงานสถาปัตยกรรม 
 

5. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
555551  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสถาปัตยกรรม 6(0-640-0) 
    (Practical Architectural Training) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 555313 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 
     และรายวิชา 555451 หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
 การฝึกปฏิบัติงานในส านักงานสถาปนิกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ โดย
ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ (640 ชั่วโมง) และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมทั้งประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจากสถานประกอบการและอาจารย์ผู้สอน 
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555552  สหกิจศึกษา   6(0-640-0) 
    (Co-operative Education) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 555313 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 
     และรายวิชา 555451 หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
    การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติงานจริง
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขององค์กร จัดท าโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และ
การน าเสนอโครงการตามค าแนะน าของพนักงานที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ เพ่ือให้เกิดทักษะ องค์
ความรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสม  ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้
มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ที่พร้อมจะท างานได้ทันทีเม่ือส าเร็จการศึกษา 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 หลักสูตรได้พัฒนารายวิชาเลือกเสรี เพ่ือให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นได้เลือกเรียน ดังนี้ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
555361  การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น   3(2-2-5)  

 (Study and Development in Local Wisdom and Technology) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภาคของประเทศไทย ค้นคว้า
เพ่ือประยุกต์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน ที่ เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมและสังคม 
 
555362  สถาปัตยกรรมลุ่มน้ าโขง               3(2-2-5)  

 (Mekong River Basin Architecture) 
 ศึกษาสถาปตัยกรรมผ่านสังคมและวัฒนธรรมการอยู่อาศัยของชุมชนพื้นที่สองฝั่งลุ่มน้ า
โขง ทั้งแนวความคิด การวางผัง พื้นที่ใช้สอย ส่วนประกอบและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม โดยการศึกษาเปรียบเทียบ
ในแต่ละพ้ืนที่ที่เลือกเป็นกรณีศึกษา 
 
555363  การปฏิบัติงานภาคสนามทางสถาปัตยกรรม      3(1-4-4) 

 (Fieldwork Practice of Architectural) 
 ห ลั ก ก ารส า รวจ  แ ล ะการ เก็ บ ข้ อมู ล ท างสถ าปั ต ยก รรม  ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร 
เก็บข้อมูลด้วยการส ารวจ รังวัด ถ่ายภาพ สัมภาษณ์ และเทคโนโลยีที่ เหมาะสม รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูล   
ทางสถาปัตยกรรมอย่างเป็นระบบ และการน าเสนอข้อมูล 
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555364  ภูมิปัญญานิเวศและเมืองย่ังยืน              3(1-4-4) 
 (Ecological Wisdom and Sustainable Cities) 

 ความหมายและแนวคิดของภูมิปัญญานิเวศวิทยา ชนิดของภูมิปัญญานิเวศ การศึกษา
ถึงสภาพทางภูมินิเวศ ถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ งแนวคิดหลักการและ
กระบวนการพัฒนาเมืองยั่งยืน กรณีศึกษาและตัวอย่างในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 
555365  การจัดการพลังงานในอาคาร              3(2-2-5) 

 (Energy Management in Building) 
 ปัจจัยการใช้พลังงานในอาคารและการควบคุมการใช้พลังงานในอาคาร เช่น 
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง วัสดุอาคาร การใช้พลังงานเนื่องจากเปลือกอาคาร และศึกษาทางเลือกการ
ประหยัดพลังงาน 
 
555366  การตกแต่งภายในอาคาร              3(1-4-4) 

 (Interior Decoration) 
 หลักการออกแบบโดยสอดคล้องกับสัดส่วนมนุษย์ (Human scale) วิเคราะห์พ้ืนที่ใช้
สอยเบื้องต้น หลักการจัดองค์ประกอบภายในอาคาร ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบตกแต่งภายใน 
 
555367  การออกแบบนิทรรศการ                  3(1-4-4) 

 (Exhibition Design) 
 หลักการและองค์ประกอบในการจัดนิทรรศการ ได้แก่ เนื้อที่ใช้สอย รูปทรง แสง สี 
วัสดุ และจิตวิทยาในการออกแบบส่วนจัดแสดง  ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร  ศึกษาวัสดุและสภาพแวดล้อม  ระบบ
ต่างๆของนิทรรศการ การสื่อความหมายและสัญลักษณ์ ปฏิบัติงานด้านการวางแผน ออกแบบสร้าง ติดตั้ง การ
ประชาสัมพันธ์และการเปิดแสดงในรูปแบบของเอกสาร ออกแบบหุ่นจ าลอง และสร้างนิทรรศการ 
 
555461  การออกแบบเพื่อพัฒนาชุมชน              3(1-4-4) 

 (Design for Community Development) 
 ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับงานเทคนิคสถาปัตยกรรม วัสดุก่อสร้าง และ
องค์ประกอบอาคารในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์และพัฒนางานภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับความต้องการและ
วิถีชีวิตของท้องถิ่น รวมถึงการเก็บข้อมูลและปฏิบัติการภาคสนาม       เพ่ือพัฒนาชุมชน ด้วยส านึกจิตสาธารณะ 
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555462  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง       3(2-2-5) 
 (Urban and Architectural Conservation) 

 หลักการเทคนิคแนวคิดในเรื่องการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน เมือง   ฝึก
ปฏิบัติการการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง การประเมินองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง ที่มี
คุณค่าและควรได้รับการอนุรักษ์การก าหนดมาตรการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์โดยใช้กรณีศึกษาในการ
อภิปรายและฝึกปฏิบัติ 
 
555463  ภาษาอังกฤษส าหรับสถาปนิก              3(2-2-5) 

 (English for Architects) 
 เรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างทางภาษาเพ่ือการพูดและการเขียนน าเสนอ
ผลงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม การเขียนเอกสารเกี่ยวกับการสมัครงานในวิชาชีพ การโต้ตอบและสัมมนาเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรม ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง การเขียน การอ่าน-การแปลความหมาย และการพูดน าเสนอผลงาน 
 
555464  การออกแบบอาคารด้วยตารางพิกัด              3(1-4-4) 

 (Building Design with Modular System) 
 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารด้วยระบบประสานทางพิกัดจาก
ตารางพิกัด อาคารส าเร็จรูป ชิ้นส่วนส าเร็จรูป ตลอดจนการศึกษาวัสดุก่อสร้างเพ่ือน ามาออกแบบอาคารด้วยระบบ
ประสานทางพิกัดได้อย่างเหมาะสม 
 
555465  การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล              3(2-2-5) 

 (Universal Design) 
 เรียนรู้สภาวะความแตกต่างทางกายภาพของบุคคลในสังคม ปัญหาการใช้งานอาคาร
ของบุคคลที่มีสภาวะแตกต่างกันในปัจจุบัน ศึกษามาตรฐานการออกแบบ ข้อก าหนดและข้อแนะน าที่เกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) เพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
  
555466  สถาปัตยกรรมย่ังยืน              3(2-2-5) 

 (Sustainable Architecture) 
 ศึกษาแนวคิดและความหมายสถาปัตยกรรมยั่งยืน ศึกษาการออกแบบอาคารประหยัด
พลังงานและอาคารเขียว แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมพอเพียง การเลือกใช้วัสดุที่สอดคล้องกับท้องถิ่นเน้นการ
อยู่ร่วมกันของมนุษย์และเห็นแก่ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนและสังคม การอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและ
สมดุล รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่เกิดขึ้นจากความเป็นเหตุผล มีความเรียบง่าย สม
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ฐานะ ศึกษาอาคารกรณีศึกษา ดูงานนอกสถานที่เพ่ือเป็นการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ยั่งยืน 
 
555467  แสงธรรมชาติในการออกแบบสถาปัตยกรรม    3(2-2-5) 

 (Day Lighting in Architectural Design) 
 หลักการทั่วไปของแสงธรรมชาติ  การออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคารโดยการน า
แสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารด้วยวิธีต่างๆ  การประยุกต์และประสานเทคนิคการใช้แสงธรรมชาติ กับแสงประดิษฐ์ร่วมกัน
อย่างเหมาะสมในการใช้งานในพื้นท่ีใช้สอยเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานฝึกปฏิบัติการออกแบบ 
 
555468  สถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น              3(2-2-5)  

 (Tropical Architecture) 
 สภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ ลั กษณ ะสั งคม และวัฒนธรรมที่ มี ผลต่อ
สถาปัตยกรรมในเขตร้อนชื้น ลักษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น แนวความคิด                และ
หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศเขตร้อนชื้น และศึกษาการวิเคราะห์กรณีศึกษา
สถาปัตยกรรมในเขตร้อนชื้น 
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บันทึกการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาคการศึกษาที่........................................ปีการศึกษาที่......................................... 

วัน/เดือน/ปี บันทึกการรายงาน 
ลายมือชื่ออาจารย์

ที่ปรึกษา 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



47 
 

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
ภาคการศึกษาที่........................................ปีการศึกษาที่......................................... 

วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่จัด รายมือที่รับรอง 
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กระดาษบันทึกข้อความ 
............................................................................................................................. ............................................... 
.......................................................................... ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................ ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
......................................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................... ............. 
.................................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
..................................................................................................................................................... ....................... 
.......................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
........................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................ ............................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................................. ........................................... 
...................................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................ ................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
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การใช้งานแอป ZOOM 
การติดตั้งโปรแกรม 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 

เลือกค าสั่ง Sign in 
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3. การสมัครครั้งแรกต้องกรอกข้อมูลพื้นฐานให้เรียบร้อย เมื่อเข้าครั้งต่อไปไม่ต้องกรอก 

 
 
 

4. ให้นักศึกษาใส่ Email Address  แล้วกดค าสั่ง Create Account  
 

ใส่ข้อมูลพ้ืนฐาน   

เลือกยืนยันข้อมลูอ้างอิงตัวตน

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

 
 

 

เลือกค าสั่ง Confirm 

ใส่ Email Address   
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6.เมื่อนักศึกษาต้องการเข้าใช้โปรแกรมให้กดเลือกโลโก้ Zoom  แล้วขึ้นเลือกค าสั่ง Join ตามตัวอย่าง 
       

                                                      
7.ล าดับต่อมาให้นักศึกษาเลือกค าสั่ง Join ตามตัวอย่าง 

  
 
 

เลือกค าสั่ง Join 

เลือกโลโก้ Zoom   
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8.ให้นักศึกษาใส่รหัส Meeting ID ที่ได้จากผูด้ าเนินรายการในช่องว่าง 

 
 
 
 
 

9.เมื่อกดเข้ารบัชมการบรรยายหรอืการประชุม จะมีหน้าจอของผูร้่วมโปรแกรมดังแสดงในรูปภาพ 

 
 

 

รหัส Meeting ID 
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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 

 


